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!!لجم

...وكانتاماانفصالامغفصلينوالتاريخيئالأدبطالميدانانكان،ببعيدليسزهؤفي

علىيقتصردورهمكالن)الذينالشعراءعنيأخذونهمايتعذونلاالتاويخفيالباحثون

هن(السمرقندفيالعروضيئالنطاميئيقول!ك،والأمراءالملوكمنممدوحيهمأولءتخليد

الأدبباحثوكانبينما.التقليدئةالمصادوفيالمغقلينالكبارلبعفالممدوحينأولء

بالخطرطفيهيمزونعامءفصليبعد،القصاثدفيالواردةالصعبةالكل!تبشرحبك!فون

شعرائهم.عصرفيالقائمالسياسيئ.للاطاوالعريضة

أبحاثهمقصر،بعدمن،يمكنهمال+هئأالتاريخفيالباحثونأدركفقد،الآنأفا

غيرالأخبار!ى،الأحيانأغلبفي،تكتفيالتيتلك،تاريخئةالمسفاةالمصا!على

أكز،فانكئوا.والمؤاهراتوالمعاركالملوكعلىاهتمامهاتركزالتيأو،تحليلهامحاولة

والتي،المجمالس!أحماديثتعكسالتيهوضوعاتهادارسين،الأدبعةالمصادوعلى،فأكز

التأريخيالباحكافيجتهد.فيهوهاالوجودالىالخاصةونظرتهعصرهااهتمامعنتكضف

شاع"يتلاالبيئةعنالممكنةالاشاراتكل،الأدبئةالنصوصضمن،!كتشفأفي

واطبسل!اكحاجاتمنيكتنفهاومااليومئةحياتهعنهعلوهاتوهثا.الشاعرفيها

ويخرهاوالأعرافوالعاداتوالأثاث

خصوضا،العربئةالآدابفيللباحثينيؤفنأنالكتابهذامؤلفغايةكاشطوقد

وشعراء،كئمائا،بالأدباءتحيطكانتالتيالمظاهرمنمجموعة،عموماالتأريخوفي

عهدهم.حضارةوتكؤن

وهي،الاسلاهيئللمشرقالذهبيئالعصر،6لإممثلالواخفي،العباسئةث!ثروالحضارة

وفارسئةوتركئةعربئة،مختلفةشعوبإسهامنعيجة،العالمئةالحضاراتأعظمبينتتألق

يهودئة،وحئىومسيحئةإسلامئة،مختلفةأديالؤهنأخذت!ك،بيزنطئةوحئىوهغدئة

9



نفدبم10

للغربوأشط،قرونسمهخلال،المحيطالىالخليجمنالحضارةتلكواؤدهرت

خفقةكانت،وبهذا.الخاصةهبتكراتهاعليهازائدة،القداهىوالفلاشفةالعل!ءفصوص

أ.."!ول/المستقبلووصدالماضيثروةبينوصلي

وليمالككزركتابيشزف،افصلةالدراسةمنعديدةوسنواتوانرتوثيقوثمرة

يشرث!ك،الراجحةالأكاديمئةالقيمةذاتالعديدةبمؤئفاتهالمعروفهؤئفهالخاؤن

منشوراتها.الىضمتهالتياللبنانئةابمعة

.الكتابهذاثروةمنعديدونقراءيستفيدأننتمئى

فييهةمووس!جانالأب1983أيارهنالراجفيبيروت



ط!ذ!امنل
ئ!لأم

فيصئتالرلمانجدهنمجموعة،العالمئةالحضاراتسائرشأن،العئاسئةالحضارة،1

الإهام.الحليفةرأسهعلىإسلاميئحكمتحت،العربطبالزاثمغروسةشاسعةبقعة

أوودههخاالخاوجيئالعالمعلىالعئاس!ةالخلافةانفتاحهدىاستنماجويمكن

-%لة،وابنوالا-،،كالمسعو-،العربوالرخالة،والجغرافئون،المؤؤخون
محتلففيوثقافتهاحضارتهاومظاهر،المختلفةالشعوبمهاواتمن،حوقلوابن

3.والمعرفةالعلمسبيلفيوالبعثاتالوفودبإيفادالخلفلأاهتماموهن،الميادين

والمراصد،،والمكتبات،المدنلبماءالضخمةبالأهوالالعئاسئونالخلفاءيضنولم

فيبلغواحتى،الأصقاعمخلفمنوالأطئاءالمهندسينواستجلاب،الكتبوتعريب

،الشكالبحرمحروا!ك،والصينالهندأقاصي،والتجارئة،والثقافئة،السياسئمهعلائقهم

فيالمهمالعربدوروإئما.الاسكندينافثةالبلادما*هاتجارةلهموكاش!

بلادالىالمغربهنينتشرونوكانوا.\أجمعالعالمفيمشهوددورهوالعامالتاويخ

،والشامالرافدين

السالفة،حضارتهمالعربفيهايدالزلم.هزحلةفيالعربئةالحضارةعنالكتابةلكن

الشمولمنحفهاوتوفيتها،سهاالناستجاربوفي،الحضارةهذهألقثنيسلمايؤئر

جفىإفادةأفادوا،1940و1850بينالحديثةنهضتهمإئان،العربفإن.والتعميق

كاش!،ثم.والتكاهلالتعاوننحوو،ومو، سعيهمالخاصةضاعهماتقذهنالغربمن

سعئاوخارجئة!على1؟العسطرتخ!اتنافسهمفي:داخل!ةعنيفة،ة،ذلكبعد

خصوضا+النفطئةثروتهموعلى،عليهمالسيطرةيسفلالذيتفككهمعلىللمحافظة

مي**ة*حلأأ*،*ء3لههـكه،وءهء3".13.؟
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غيرهاهي،م!قذمحضارفيمحيطثنيالعربئةالحضارةفيللباح!المتوفرةوالأسباب

دراستيبأنالإترارواجيمنأوىلهذا.والجهلالتناقفوالتخففيكتنفهاظروففي

تعئمحقيقئةنهضةمرحلةفيأكتبكنتلووأعمقأشعملكاستماالعربئةالحضاوةحول

جمعاء.العربتةالبلدان

،الاسلامفإن،الأجنبئةالحضاراتسائرعلىانفتحتالعربئةالحضارةأنوك!

العرلطالفكرانطلقوإئما،البرغوجههاعلىيسبللمالخاص!،بطابعهوصها!لذي

أحياتا،،اصطدمولكئه.والفنئة،/والعلمئة،والفلسفئة،الدينئةن!:افييجؤلالحر

التقاليدعلىثاروامفنوغيرهمقةالمعتزلةهـوالزناكامثل!،"المتزالدييئبالتقليد

الويل،مجليهمالطارئةاوبهمالمحدقةالحضاراتسائرعلىوانفتحوا،والأعراف

العربحضاوةفيواسعةمحطةشكلتوالدينالعلم..المواجهةوهذه.والاضطهاد

عندالزففشأننامنوليس.2الحديثة.فياهتماممماوبقيت!ك،القديمة

الآواءبينالصلةلخلقالتاوللهـاابملتفسيرطرمختلفالىاللاجئةالتوفيقئةالنظرئات

الاثرعأهلهنالكعيرينعلى!%يخالنصوصفيجاءهاوبين،الحديثةوالعلوم

إلامنا.في

التى،والمذاهب،والنزعات،الشعوبمخلفبينوالتصادللاختلافوكان!

جصء

بذولا.ط!ظموضع،اهـوررةتهقل!"إيجهمابياثر،العباشةالعصوريعصفت

تنهفأنمن،التغاقفوالغصادمخلل،الجاهعةوالمتوخدة،الروافدالمختلفةللحضارة

.الوجودالىالمتعفقةوالنظرة،الاجتماعئةوالعدالة،الكريمالعيشلهوتوفر،بالانسان

بها،فاشنهر،عهودهاأقدمفيالعربعةالمجتمعاتعننريبةالمظاهرهذهتكنولم

العصرفيعليهانمثلأنويمكننا.الخالاببنعمرالراش!يالخليفةخصوضا،

الخليفةفنودي،أكثمبنيحيىالقاضيالىشكاهرجلأأنالمأهونعنجاءبماالعئاسي

فطرح،باحرسالقاضيفأهره،مصلىيحملولمومعهفأقبل،خصمهمعليجلص!

:الموضوعهذاحولالفرنسئةباللغةمهئينكخابينمراجعةيحسن.2

!4لاة11اة4صأ8*"(511!م"2،مل،،"ع)آلم،،نم"،8،مم.،،،،.م"!ا!،،"،ألك!ل3ءأ،،،ر"833.1!اأءني7اة*3ظ10،".3اة(.أ1.ا3!م7

الماءعلو*ه!للأتي،ي*يول،حعصر3ء!عملع*!كععء3!اكع،علملمءول،عء،35كهأ،ع،ويلإقىوله!ف*3،اك،.،ل48ل
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يشرفخصمكعلىتأخذلا!المؤهنينأميريا:يحيىلةفقال،لحيهليقعدالمصلى

.3"،آخرمصفىللخصمفطرح.المجلس

وهو،الدارسعليهيقعا!لالهجبي!لي!ماابحيه!االبحثهذاالى،أصلأ،ودفعني

فيهاحوالعلمئةوالثقافئةالاجتماعئةالطبقاتواختلاف،العباسئةالعصورتاريخفيينظر

الروافدالمتعذدةالعباسصةالحضارةفيالعربماهس%\3ىدمعنوئلغيترددالذيوالسؤال

الإشارةهع.العالميئوتأثيرها،الحفماراتسائرمنالحضارةهذهمنزلةوعن،والمظاهر

هكانكلفي،البشرئةفالمجتمعات،عقيمعملالحغصريالصفاءعندالتوئفأنالى

الأصيلةالعناعرمختلفبينالقائموالغعريق،والاخملاطللتمازجإ1عرضة،وؤمان

عليها.والطارئة

الجذور،فيضاوئا،وأجنبئةعربئة،وحديثةقديمةمراجعالىبحثيفيواستندت

بعينتنظرالتيالدراسات،نفسهالوقتفيومعتمذا،؟عليهائنيتالتيالمصادرأهموفي

خلالومن،والعليئالفلسفيئوالتقذم،العالميئالتفاعلضوءعلى،الحضارةالىبحديدة

الجوانجطهنمفيذا،الجامعئةالأطروحافالىورجع!ت.الحديثةالافصانئةالمفاهيم

مراقتة.دتيقةبمثهجئةعالجتهاالتيالجديدةالحضارئة

نظراتألقىأنجاهذاوحاولت،المغاشطالتكاهلىالماريخيئالمنهجواعتمدت
"-ء"

عنابتعدوان،الاجانجطالبخاثةباراءمستانسا،فيهالتداول!كزموضوععلىجديدة

الإسلامئةالحضارةتكؤنفيسلمى!تأثيرلهاكانالتيبعفالثغراتعلىوأدذ،التحئز

نكساتتعتريهوإئما،مستمراهئصلاتقذفايتقذملا،عموئا،والتاريخ.وانتشارها

التقذمئة.قفزاته،حينإلى،تعرقلالوواء،الىوخطوات

بكلالإحاطةيذعيأن،غيريأحذايسحلا!ك،يمكتيلا،ذلككلوبعد

يحذهالاموضوعاتهيإذ،والتفرجالبحثهنحفهاوتوفيتها،الحضارةهوضوعات

الفكرمشاغليتركراأنالحفارةشؤونفيالباحثوناعتادوقد.حصريحصرهاولا،حذ

قديكونونالمعرفةطلأبلأن،الحضاراتتكوينفيالبالغةأهمئتهاعلى،والأدب

ومتعذدة،،واسعةأبحاثاتستحقولأتها،السابقةدراولتهمهدىعلىفيهاتوسئعوا

وأغفلت،مهضةليبدتحضارئةموضوعاتوعالجت،حذوهمفحذوت.ومستقفة

.533ص،للبيهقيوالمساوئالمحاسنعن،الهجريالراجالقرنفيالإسلاميةالحضارة:متزآذم.3
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منوجوهعندتوففتإئنيالقوليمكنني،وبذلك.أهمئةعنهايقللاقدمماغيرها

تعطيعطهاتوففتالتيالمحطاتأنغير،جوانبهاكلأعالجولم،العئاسئةالحضارة

وأهمئتها.الحضارةهذهميزةعنوافيةصورة

الحضارةصرحعلى،صغيزاوإن،جديذاهدهاكاأضفتقدفونأنوأرجو

الشاهق.العئاسئة

الخاؤنوليم
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..*رامخضاوةنحدبد!ومحماولة-1

كا

الىوتز!ي،ا!الاول!فمعهااتياوافانصهمورصعه"لالحف!ارة

الت!ومختلف،القآقةاولثقافة،السلوكفيتتخلتئهاوابرؤ.وسعادتهالائسانرفاهئة

"-=...آحىالعلوثىالفنود
*ء*مم--...ء

هذهلان،"الحضارةتحديدفيمحاولة"عنوانتحتالمختصزالتحديدهذااوردت

الىالنظرةوتغئرالأوضاعبتبذلقعذلقدهعناهاأنعنفضلأ،المصطلح-اللفظة

.ذكرهعنالمجاليضيقهاالمقؤهاتمنتحتمل،العصورهدىعلىوحاجاتهالانسان

معقتباينالتيوالنظرياتالآراءلمختلفعرضة،الشاملةالإشمانئةالمفاهيمشأن،وهي

هذاالشخصيئتحديديوإنما.بجئتهوحضارة،وثقافته،الانسانموقفتباين

وهكان.ؤهانكلفي،لهاالكثيرةالباحثينتحديداتالىيضاف،للحضارة

العئاسئةامخفعاوةأهئة-2

المشرقفيالنهضةذووة1"الأولىعظمتهفىالاسلام"كتابهفيلومبارموريسحصر
ممما

فيالفاعلةالمراكزإنإذ،عشرالحاديوالقرن،الثاهنالقرفئأواسطبينالاسلاميئ

لومبارأنالىالإشارةوتجدو.المشرقيهذافي،آنذاك،كانتوالثقافةالاقتصادعالمي

أميلفإئني،العمومعلى،البئاممئةالحضارةأفا.الاسلاهئةالحضارةذروةعنيتحذث

يوسفالقديسجامعةفيثالثةحلقةدكزراهأطروحةوقذمه،شريميوسفالعربيةالىالكتابهذانقل.\

الفرنسي.الأصلبحثينياع!مدتوقد.؟982عام

17



العئاسيةالحضارة18

111

وذلك،2عشرالثالثالقرنأواخرالى،مييليألدوالايطالمنالمستشرقهع،سيلهاهذالى

تقهمرحالةفيفكانالغربأفا.أبوابهامنأماميانفتحهاوولجت،فيهاجلمتأنبعد

وتأخرالمشرقحضكارةعلىآخرشماهدولنا.3البرابرةوغزوة،روميةحضاوةتدهوربعد

-1844)!*!4ءاح5!*ول*3نرانص!أناتولالفرنمصيالكأتجطشخصفيالغرب

بواتييهمعركةشهدتالتيتلكهيفرنسةتاويخفيجقبةأسوأإن)):قالالذي(1924

(741-691)ح4*3حا3لو!*"!ئ!سمارتيلشارلهزمحين،732عامةهء4كاحة3

تراجمس!-غاروديروجيهيقول-اليومذلكففي.العربطعبدالرحمنجيوش

.4"الفرنكئةالبربرئةأمامالعربئةالحضاوة

حضارةهنأفادتأوروئةبأنس!!دأ**ول*ه!4*30*رودنسونهاكسيموأقز

بإغغاءللعربأتز!ك،ةلما!(4)حدليلبمثابةلهاكانمتكاالتيالوسطىالعربئةالعصور

الىالناظرفيهيغبما،ذلككلهع،بحثيفيأغولنقئمةه+بمنجزاتالإنسا!طالتراث

تتعذاه.لاواحدنطاقفيوصرها،النظرةمحدودئةهن،معئنطرفمنالموضوع

الحضاوتينصهرتألهاالاسلامئةالحضاوةويكفي.منضتهفوقالتحئزضرروإئما

كاشكاالقسطنطينئةفان،آنذاكمتدهووةكانتوان،الهفعنئةأفاوالفينيقئة"؟9المشرقئة
س!ح5ءصعكل

مركزى،كثيرةترونخلال،والبيزنطئةالاسلامئةالحضارتانبقيتوقد.لهاتمثيلأأكثر

-.6كفهالعالمفيالحضارفيالشعاع

؟لؤء!معاوو!

التنوجمحوحدة،ص3-طابعها

تغخطىأن،أبدا،وتحاول،والشمولالعمومونحو،لاوحدةحصاءة،تئجه.-فئكل

ككا!ء*)!مأسأ،ءط3ح،هـ،.!(.عء3ءعهع،3*ه3ءلمة،ل!*3لم"ء75يرلمآة*هحي*ءة،مل4لةجيهمه*إلجلمة(4لما7،)!.2

3.ءا*4*4لما*)،!3.)،لهاحأ4*ح،له!.ل.!ق691،11!آ.

يلألماء3ةححت**!ولهم!،ىييءلمكه،ء3*ء!ءك!ء3في.بهمع!3ء*جي!ول3ء".3.7

ح!آ!4*ع!ءأ،!"*3!بيرلنجاكذهبذلكمثلوالى.1979الثانيكانون19الجمعة،الحوادثمجلة.4

(،88ءا!ح*لما"لا"3ح*أ-6*36!حق8،!ش(!س*34آلاحا4*ح*ة"*ءحلمهس!35*ئي")(ث!يلهر3*!يد:لظإذ

ح5ول*ء3كه،ء11/له!ا.

ولء*ةم!ح*ء*)ال3ه*،وجطلههـ3ءوجه5".0.521

الإسلامئةالحضارةسوردبلدومينيكؤؤض!.ل،ن!**ع!،كأكرعء3!"ء3+فىهن!3ء*،!،1،/16راجع.6

(!.3ع!ل!هفىس!3يهمءلمي،"طغيهمغة74،!.7).الكلمةمعنىبكلحضارةبانها



؟9العئاسئةالحضارةوجه

العربئةوالحضاوةالدخيلة.العلومبينالتفاعلنتيجةهيالعئاسئة*الحضاوةالفردئة!النزعة

الخلافةا-احتوتهأمغه!حض!-ر!سعوهماوتفاعلداخلهاهامع،7التقليدئة

ءوكالط.8الدخيلةوإلعلىالصئاعاتمختلفالىحاجتهاوفي،الواسعةفتوحاتهافيالعئاسعة

فيالكبترأثره،بغدادالمطدهشقمنالخلافةهركزبائتقال،الحضاوئةآلبيئةلتخؤل!

الخلافةأنذلك،العربئةللحضاوةالغربطالطاجحسابعلىالشرلهطالطاج3تعزيز
حص--...ء

ويج!.الآفلةالفاوسئةالاهبراطورئةهواطنالىالبيزنطئةآلاهبراطووئة.هعاووهنأنئفلت
...""ىت.---.".-""

العربئة،الاهتياؤاتاهئماؤلت،(755)العئاسئةالخلافةقيالمبعد،انهالىنشيرانبنا

التيالذويلاتوفب،فيهاوتعايشت،9عربئامئهأكزإسلامئاالدولةطاجوأصبح

:؟.وغيرهم،والبرابرة،والفرس،والترك،كالعرب،مختلفةجنسئات،تقئتهاعننشأت

،غيرهعلىيعتمدونوهمآلغربى!رصئغلآ..همضهائقمنالعباسبئيدعاةلإتخوفت

الخراسافبشنممقم".أنجبلإبراءهيم."بن-مخفذض-أ.فيأنكئمابآفيك.حتى..،وافئياته.نوازعهويطعئون

بألقربيةيت!لنمنه.ككنجقتله!نملنم"لأفيإبراهيمأهرفيةففرأ،محمدبنهروانيديف.-خو

بماخاصهمةئظنالأجئبئهأوهيل!قثاالفئةتك!فئة.منالىيئظروكان.12-خراسانيني

هـسأ"ء7غ*ح*ع*"4ح3كاة6*33أ4!3*ح3أ!*ة5ح"*3،ء*3،!*4هلما"!س،)،غاحة"3!4!.7

ا،!*!اكةح،4!س3ح33"ح3غ!حم*8**4.43ح*ء3حا83)"(!*43خميا"ىءط،ءيهمءلمكهلأ،ءهك!47لمةدء،(ء*"

.(،125"

،كرنباومللمستشرق(الإسلاميةالحضارةفلأوالتنؤعالوحدة)كتابمراجعةيمكنالموضوعهذانيللتومئع.8

.1966ببغداد،أسعدمطبعة،حمديصدقيالدكزرنرجمة

بيرين:جاكل!ت.9

((ول7صحا3كا!6*33أ4ح3،اىف!س*"أ3حح!33(أول4غ43ع*2*6حلماه"43ح7ح*أ3ول+3.**+الماأم،لو3!6عأ

مح!34*أ34*ه3!اة4ء!ه!أ*ء*4)).آ(،م!*لاس!*،حوعسة!ك3ء*4ولهرهح3ء*،ي")،/،1)ء

ت،بعقوبابو1للخريميقصيدة.وفيلو**أ!ح*ء!)*3ءىلل،يجط43ء"يو،".29ذلكفييتوشع.\.

بغداد:فيالفائمةبعفالشعوبذاكزاقال،والمأمونالأمينفتنةخلال(821حوالى

مشافئهط.دفذلأتغذوأخبس!وآدالصقالصثالجرادئسسةأفن

ضوامزهاع!رتسطبهانعدومواكبهكاعنالجنذينص!غ
برابزهاجهاشيتثئوبسةوآدوالضالبوافدبالسند

أحطمرهسكاسوداتهاتقذئمعتتاأرشقتأبابيلطيرأ
(450-449/8،)الطبري

11.

12.

عئاس.بنعبدالتهبنعليابن

.422/7،الطبري
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تجئبزفيأسهمتل!عأهنفيهبرعتوها،خدهاتمنأذتهوها،إجبمالأبهائصفت

"الاهتاعكتابفيجاءماالشأنهذافيالمعئرةالشهاداتالعئاسئة،(ومن*الحضارة

وها؟13منهاكلوفضلالأممتنؤععنيتحذثحا،التوحيديحئمانلايىالمؤا!ص"

وصفمنهطلبعندهاالمنصورالخليفةالتهعبدبناولعيليدعىرجلبهأفاد

الاسلامكنالعراقوأهل،العربوبقئةالاسلاممبدأالحجازأهل":فقال،الناس

فرسانخراسمانوأهل،الأئفةوأسئةالأفةجصنالشاموأهل،الدينعنومقاتلة

استغغواحكاءالهندوأهل،المغاؤيوأبناءالصخورمناتجكاوالترك،الرجالوأعئةالهيجاء

الىالقربمنالتهنخاهموتدئنكتمابأهلوالروم،يليهمعفابهافاكتفواببلادهم

.14((ديبعقوملكلفهمقديماملكهمكانوالأنباطالبعد!أ

وتركستانالرينبينيخمافعلوا!ك،عظيمةحضارةفتحوهاالتيالبلادالعربوأفاد.

نأبيذ،عشرالثانيالقرنفيوإسبانئةمصروثني،عشروالحاديالعاشرالقرنينفي

الإطارفيوالفاوسئةالبيزنطئةالحفارتينبتبئيشغت!كبجديدهاتشغلمحضاوتهم

اللغةفييكنالعباسئةالحضارةفينجديدأكبروظل.الاسلامؤعزعهالذيالتاويخيئ

.51والدين

تولوهالذيالمميزالمركزاستعادةالعربيستطعلم،الانحطاطمنطويلةمرحلةوبعد

هوالعربئةوالحضاوةالعربطالتاريخاوجإن":16العرويالتهعبدالدكتورقال.آنذاك
لء

العواصمكلالاجنماسكلكتشاحثما-الميلادبعدالعاشر-يرجهل!بارلاالقرن

بعد.العربعةباللغةمكتوبةكئها،فلسفئةعلمئةأدبئة،متنؤعةغزيرةثقافةازدهاوفي

ولم،مماثلأفكرلانشاطاالعربطالوطنعواصمهنعاصمةأفيتشهدلم،الجقبةتلك

حالثنيالعربيغبعث!ولكي.؟7"القيادفيومركزهموتأثيرهمنفوذهمالعربيستعد

سبيل!لإذ،جديذاطلغايتعفدواأنعليهم،العئاسئةالأعصرفيعليهاكاثوابالتيشجهة

.212-211ص،والمؤانسةالإمتاع:التوحيدي013

.71-70/8،الطبري014

ءغ،.*جلموح.لمحكرفىء،جلمنم1.4،3/1.9681ء

."العرئالوطنفيالحضاركئماوالانبعاثالتراث!قضئة:بعنوانوالمقال،مغرئومف!كاتب.16

.21ص،1981أيار،12العدد،المعاصرالعروالفكرمجلة.17
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تمثلمانادرا":كايسرلينغفونالألمانيالمفكرقال.يابسقديمطلعفيالحياةدخالى

حالةعليهاطرأتإذاإلأ،التاريخفطنفسهالكبيرالدور،واحدةمرةغيرالواحدةالأفة

.18"جديدجسمفيإلأدوفايحدثلاالنهضةانبعاثفإن،وعليه...عضويتجد

تفالحضارة،الخاصةوهيزاتماالخاصوجههاحضارةلكلنواذا

اصبهة-صبئه-ليالميهيرئةالر!تالحضاوةالىجمعتلانها،عآث!لالالعباسئة

!اهل،والعقاقير.بالصيزفة19السئدأهلومهاوة،و2دابهموئظمهمالفر!ق
و!ص،".-ؤغيزهنماة،--،.ا-ههمو"اوحساب،ادابهماليوئآنوفلننئفةالضينت،

!ت،-2وا.لأخلاظالذ0001انغبا.!افيانختففةلهشعؤب"-وائضقزت
ثقافةلتولدوالأفكارالعقولوتزاوتجط.الموثدينطبقةؤسما،والإهاءا-ويا

،!رانشؤقيبدعةالع!اسئةالحضارةتيييشكل!ج

ا!وتقئطؤرةاوضستفيدةصبرعدبممنئهضتحضارةالبشرفيآلغاريخ
.-مخضلأ،العصورتواليعلىواحداإئساناتعذالمتعاقبةالآدمئينسلسلة"إنبل،السابقة

ثلاثةمنذ":غاروديووجيهترلوهثله.باسكالقولحدعلى،"الدوامغلىفلقخعا

إلأوإنجازهاالحضارةبميزاتشكايتمئحولا.واحد"؟2إنسانسوىلسناسنةهلايين

المسيرةفيالمشاركةوبعد،وعطاةاخذامعهاوتفاعله،الشعوبساثرعلىانفتاحهبعد

البشرئةالمجتمعاتتظلأنتعئن"ولقد:هالكشاركالدكتروقال.المتكاهلةالإنسانئة

اقواصلالحيالتراثفيكلياانخرالهاتنخرطحئى،بدائئةثقافاتهاتظلوأن،متخففة

الحكم،فيوالإصابةالصحةمن،يماثلهوما،القولهذايغضفنهاوهع.22"المتكامل

علىأوفىبشكلينطبقلأنه،والزؤيالغحفظهنبشيءأواجههانلزافاأرىفإئني

الحضاوئةالتئاراتوتلاقت،الاتصالسبلائسعتبعدها،المعأخرةالانسانئةالحضاوة

.12ص،الإسلاممنذالأدنىال!ثرقتاريخفكاالكبيرةال!حؤلات:بولسجواد.18

وني،تارصحراءالشرقنيتشمل،حيدرأبادعاصمتها،2كم10.ر005باكستانجنوبنيمقاطعة.19

.حرارةالعالممناطقأكز.الهندوسسهلمنقستاالغرب

،32م،المشرقمجلةفي،العئاسئين"بغدادنيالبشرتةالعناصرتمازج!:البستانيافرامفؤادراجع.2.

بعدها.وما409ص،1934

*ه!ح3!ك!تي!ى!*،ء3ء!جلم!ل"4يهمكلمهع"".49!(12.54

.268ص،1977،بروت،للنشرالنهاردار،الأولالمجقد،الأولالقسم،المقذمة،الكاملةالعربئةالآثار022
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منتشكوكانتالتيالقديمةالحضاواتإؤاءنفسهبالقدريستقيمولا.كفهالعالمفي

فيالأرضعلىفروقاتمنالتقغهذااليهيؤذيمامع،وتقطعهالاتصالنقص

اصقانبماتجقل%ألعئاالحضاالجضعااترةأ--يفاضللبثمعو!الألدوفاججئا!والوشلثآ

والتغشية.الخلطنئه"ئبشبالقاصيةالشعوبكثيرثاوضاعوترىبرضتها،
-.ور*.ث

بينوالاتصالالحوارينقطعلم،وجاوروهمالع!اسيينالبيزلطيودنرصآع."ذ6ؤ،ص

مثلأ،،فكائت.السلمئةالعلاقاتعلىبيئه!الحروبالمئاوفماتغلبتوإن،الدولتين

ديئئةمحاورةؤجرتهرامتلات+،الرشدوهرونالروفى؟ستبرآقبننقفورالملكبين
.-صص..--صص-"-...."..ص"-.."--.-"-.......-!+.-.--.-

يفرقوهايجمعماحولالئسطوريالاولطيموتاوسوالبطريركيدهقا...نيبمحؤيفة

------ص-.."--".!ه!!لاوا!ئة

أع!قهاعلىيغوض،كبيرهوضوعيئجهدالىبحاجةالعربئةالحضارةالت.ؤقا

التيالحضاواتسائرعلىأضفتهالذيالممئزوالوجه،الوجدانيةولتولبئن،الروحئة

الحضاراتغذتأنلبثتها،خاصةعربئةحضاوةمنهالتبنيوهضمتهااستساغتما

المفكرقارنوعندها.2وإفسانئتهاهروحهابغزاوةعليهاتمتاؤوظفت،اللاحقةالعالمئة

الحضارةتدهوو"كتمابهفيالغربئةوالحضارةالعربئةالحضاوةبيناشبنغلراوسوالدالألماني

والتاريخئةالجغرافئةالوجهتينهنإئها)):بقولهحفهاالعربئةالحضارةأعطى،"الغربئة

عمليا،،تلامص!التيالوحيدقىالحضاوةهيإذ،الأوقىالحضاواتكلهنالقلببمثابة

تارلخهاتركيبفهمفإن،ولذلك.الأخرىالحضاواتكل،والمكان"الزهانوفي

الباطنيئلشكلهاهعرفتناعلىيتوئف،الجوهرئةصورتهايعطيناالذي،المتكامل

يعودالجهلوهذا.الآنحتىنجهلهترالولا،قوالبناشؤهتهقدالشكلوهذا.الصحيح

.26"والفيلولوجئةاللاهوتئةللتحئزات

.2/55،الذهبمروتخ!.23

العباصيالعصر!فوالإسلامالكنيسةاوالأولطيموتاوسالبطريرك:اليسوعييوتمانهانزالأبراجع.24

.1975،ببروت-المشرقدار،الأول

والحديث.القديمعلىينطبقالذيالعامالإنسانيبالمفهوم.25

61964،الحياةمكتبةدارنشر،الشيبانيأحمدترجمة،الغربئةالحضارةتدهور:اشبنغلراوسوالد.26

ع!ثر.ال!امنالفصل
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كل7!ل!وادالمجالعرببين-4

بنبلالهنواتخاذه،الرسولأئاممذالاسلامبلادفي-كبيرفضلا!ل!مللكان

ى-سص..،.ء* 8.،..جب

الىاجصلحصارلهالوشاللشقلقاموااذ،وايهقتمما!مي!مالثقاف!ةةض!جأل!ؤر!بجلااصيهث!صألعبدسيه.
منالاموي.المجتمعيتاليرهموراد.ينه"

الذ"بن..*أوجورا-.نوآة.-الث!!و،الشبرعئةم،ممتوا!بريد،ابى
-"حى...--

.28الاسلامفيالجدلئةرؤاد.كانواانهم!ك،الدينئةالفلسفئةالأفكارومبادئ،!رية

واليونانئةالبهلؤية:المحلئةباللغاتئنطمالساجالقرنآخرحتىالدواوينوبقيت

فيفغالأإسهائاأسهمواوجالالمواليهنوكان829القائمةالأوضاعبحسبواللاتينئة

خم.اعلىالعربيةالعصبيةضعفبمعشوبه!يمؤادتأنبعدالعئاسيةالنهضة

*!ونوا،ا!اليةيلراشبالمجبموعهدوا،!واقيصاءاج!لأوااستعماواتسع

ئفسها،الحربحقوق،هبدثيايتمتعالمووكالة.والحجابة.وانوزارةكأنقيأدة،الخطيرة

خاص!ةتقوروحالةإذ،الروابطببعضبسئدههرتبطوهو،الولا!.حالةعليةيهلأتفرضه

ولم،الديةوامشحف!سا،المولمطقتلواذا،سئدهورثهابولىفاذآالؤلاء.هيبيئه!

عنالديةبدخالسئدهلأحقةبجوازالبعضوقال.معئدهالىدفعت،ي!وشكا
-*..----"حي

اهةيتزؤجاناحدهمارادوإذا.دفعهاعنقضراو،المولىوتلكأاستحقتلوفيماالمولى

خاصةطبقةالمواليشكلوقد،.مهرهايقبضالذيوهو،سئدهامنيخطبهافإئهمحررة

علىالعربوبين".التفرقةوبقيت.العئاسوبنيأمئةبنيعهديفيالأثرخطيرة
.".."."."."-.-..،.".".ه--..."-."--..-ص

.تحتفاافيبالعربالائدماجقبلهلهميحقكانوما،.،..-المامون--."---.اهذشا

،أسهمواالذينالأجانب،العمومعلى،أو،إررمهمبعداعنقواالذينالعربغيرمنالأرفاءهمالموالي027

علىورومفرسمنالأعاجمالىنسبة!"الحمراءوسئوهم،عرممنيخرمسل!كلعلىالمولىلقبأمئةبنوأطلقإذ

إسلامئةبيئةني،الكريمالعيشتأمينوالى،راسخصيزأصلالىالاعاجمحاجةمنالطبقةهذهونشأت.الأخمى

أهلوإنما."منهمالقوم"مولى:الرسولقولعلى4بنا،منهاأصبحوا،بالولاءقبيلةاوقومالىانتسبواوإذا.متزفنة

الىالأحرارالعربمنانضثمقنبهموغتوالإسلامقبلالمواليالعربوصف.والمواليالذراريالعربد!عالرجل

،الأموياتجمعفيالمواليدور:الناطورعلي)شحادهالإعتاقاوالتحالفاوالجوارطربقعنأبنائهاغيرمنالقبيلة

.(2ص

.\ص،الأسيالمجتمعنيالمواليدور:الناطورعليشحاده.28

*همه!ة*أ"الح3هأل*!!سأصفىىا"ءلمكر"*ي!فيفي.75"لم.92.671
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دومينيكجعلت،المسلمينهنوغيرهمالعربالمسلمينبينالتفرقةوهذه.3.العاهة

القرآنعنمئذ*صدووهيطمقلمللمسلمينالواحدةالمعاملةهبدأأنالىيذهبسورديل

.-...-"ص-"------!-صح--".3والرس!وول

هنداخلهاهاكلبعالعرب!طابعهاعلىحافظتالأموئةالحضارةأنالمحهودوهن6"ء

هع،ولكن.غيرهاام،فارسئةأم،آوامئةأم،كاشكاابيزنطئة،غريبةحضارلةمظاهر

لاإسلامئةدولةأهامواصمبحنا،العرب!ةمتياؤاتاختمت،الأموئةالخلافةأفول

الامبراطورئةفيتتعايشغريبةإسلامئةسلالاتطفقتوقد!بناهر!ك،صبئة

هنيخللمالتعايشهذاأنغيرتفئتها.منتوئدتالتيالاماواتفيأو،العئاسئة

وتجعله،،العربننفسفيفعلهاتفعلالقبلئةالعصبئةظفتإذ،وانكاشتصادم

وافعة.والرنيالحضارةمظرفيأشواطاسبقتاهأفتينشبمايكابر،هعرفةوبغيربمعرفة

تتنافرمتفزقةتجائلالعربكانحينوالجاهوالعفؤقبالعرةشعمونوالروالفرسكان".ة

الجزيرةثمالالىانتماضهمبحسبوشنابذون،بقبائلهميفتخرونالعربوظل.وتتناهش

مناقبهم،وعذد،ن!اب32دعبلفافتخر.قحطانالىاوعدنانالى،نجوبهااوالعربئة

ا!ن،(768)تالشيبافيؤائدةبنهعنتوئىولمابنزاو.33الكميتافتخاوعلىورذ

ن!عوالي،سالمبنعقبةفكان.النزاوئةربيعةقبيلةمنلقوههنعضئاأهلهامنقتل

فيمعنفعلهلماوانتقافا،قحطانهنلقومهنعضئاالقيسئينمنيقتل،وا!حرين

نيخصوضاجديد،هنلتهيجحيئاتسكنوا!انئةالنزارئةبينالعصبئةوكاشكا.34ن!ا

.35(808-786)الرشيدهرونعهدعلى792طمحدث!ك،الشام

نجأياتهست!ثعهدين،عليهولدواالذيالاسلامىبالدينالمواليعلىالعربوافتخر4

"حصس!"-."-.-.".-"..".""

يقبلفلنديئا،الاسلامعكيريبتختمن)و!(الإسلامالتهعندينإق":القرانهن

.1/22،الإسلامضحى:أمينوأحمدأ*أثمء!4حلا3ء!ل*!!ط،ىيهمءلمكه4"،لمء7ءة!عيي".،3.70.

،هلإة".(13.63

وبهجائه،البيتآلفيبشعرهاشتو،شيعيضماص:الخزاعيرزينبنعليبندعبل،الحسن032

(765-086).

الهاشمئين.بشاصئرف.الكوفةأهلمنأموئشاص:(744-680)الأسديالكميت033

.21-20/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.34

.251/8،الطبري035
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المؤهنون"إئما:القرآنبقولالمواليفواجههم.36"الخاسرينهنالآخرةفيوهو،مغه

ونجير،"بالتقوىإل!فضلعجيعلىلع!نجبسيل"-":الرسولوبقول،37"إخوة
-.----ء

العرببينحاذةمئافسةوظهرتوالخلفاكلالاممةوباقوال،"ويلاخادشكاألا؟تننهذه

.غلىبآنئصارهمواعمروا،والفروسئةوالخطابةالشعرفيمناقبهمالعربفعذد،والفرس

الغ!"تفضيل"كتابومئها،39الشعوبئةعلىالرذفيالكتببعضهموالف،!فرس

رذوجاء-في.السالفةوأمجاده!م،وحضارئهم،بتاويخهمالقرسوقابلهم."قتيبةلابن

كالذثاب!ديض"هييفإئقا؟ثقجمعكبه-العربتفخرالذيفا":بعض--الشعوبئين
-ص!س*"

فينوقثوم"اهلاجرن،بعفعلىبعضهاولغير،بعضابعضهايكل،الغافرةوالوحوش

ص"."...4"أخقآثحلأةللعلىهردفاتسباياوئساؤهاالأسرخقق

،وكان،المرافقمختلفعليوسيطروا،الأولالعباسيئالقصن!ريالفرشنفوذيىؤ!....

اضطركل،م!)أعهدهنبدءاالمئسلطونوالقؤادالوزراءمنهم
*!ص

عاماهوالهمعلىومصادوقهم،البرامكةوزراثهنكبةالى(808-786)الرشيدهرون

:*2.الغربيةةفألخث.--هأجنلضاهىكادالذيالفاوسىتقلعمالحاهعلىعاهلا،803
صص""*"."

بابقموفتح،ارءةووؤبطانعهمنهم،.واتخذاليها،لببرامكةقربقدالرشيدوكان
*....--!-

و!غ!عزهنبهيتمقعهاكلوفي،والتفويضئةالتنفيذئةالسلطتينفيالمشاركة
ع!واصلاب-مضه.أمره..غلى!نما.ظ..،"!ضدائكم!ف-.زفعجت."..وكأن".اليح!يئبمض

.85و19الآيتان،عمرانآلسورة.36

.10الآبة،الحجراتسورة.37

،229ص،والتبيينالبيان:الجاحظ038

!ك،غيرهمعلىفضلآلهميرونولا،العربشأنيصغرونالذينعلىالأساسفيالشعوبئةاسمئطلقلم.39ء

العقدفينرى!ك،الشعوببينبالمساواةيقولونالذينعلىأولآاطلقالاسمهذاأنغيز،،العرب"لسانفيجاء

علىالعربثفضللافرقة"الشعوبتة:للجوهري""الصحاحنيكمااو،"التسويةأهلوهم"الشعوبية:الفريد

.للعربالمعادينعلى،بعدفيما!كا"الشعوبيةتسميةولخبت."العجم

الراكب.خلفالدابةعلىئحملوما،المؤخرة:حفببةجمع.4.

بعدها.وما21/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.41كل

الذهب.مروج:والمسعودي؟بعدهاوما287/8،الطبريفيبالبرامكةالرشيدإيقاععنالخبرراجع.42

الآتي:الشكلعلىللبرامكةالرشيدنكبةأسبابميكالأندريهاختصروقد.233/4

،(ي*3ءق*!3-**ح4أ4.4ح9ا!مل3لمها"*ح34أعغ4لم!ء8ءغ7ع3*ح!م"ال42*لماها*ذ،ع*غ!ه!-أولاع*ول*ءآ*اع
4حعفى35حمثة(!سامل*،(س!أ*4عةلما44علماعا333أل*"*"4أ!س5انيأ4ح5.5ح4خ4لمة22*33**ولع،4*ح803")كلمءلمكه،،ى(

عاءدهـ*هأ،ءفىف!لمن!لا!ح12.0)ر
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فكان،43ؤيقانلهثوباإئخذالرأنحتى،سواهيبلغهلمماعطهالمرتبةعلؤهن

بنيحيىبنبجعفرمختضاالرسيدكانهرونأنالمقذعيوذكر.جملةوجعفرهويلبسه
-ء

به.واختصاصهبهلعقتهوجعفرهرونيلبسهجيبينقيمذولهفخيطامرحتىبرهك

وقئده،ثوبهفيمعهولدخله،"أخي"جعفزايسئيكانالرشيدأنالج!مياريوروى

فيالنظرفيهعهأثركه!ك،الكورجميحفي44والطرزالضربودورالآفاقبريد
ه-صثس--!"صس"....-

(833-813)المامونعهدعلى،جديدمن،اعتزواانالفرسلبثوما.4"هالمظالم

المعتصمعليهمقضى.أنالى،(813-8الامينشقيقهعلىثاصروهالذي

بسكاقهم،وعوه-الذيالأؤلالعباصيالعصرفانغهى،آكبمؤاز"رآ(833-842)

بطابعهمومهروه

الخلافةوفاهفة-5

حدودإج!لأ،،يلتزمونوالأموفيالراشدفيالعصرينفيالخلفاءكانأنبعد-ر

اهص!لذخااوالمجدالابهةبمظاهريعترالعباسىالخليفةأصبح،والبساطةالتقمعئف

وواءالئاسعنوانحجب1،بابهعلى،ايهبز%ي!؟46جاجيإفأوتجفخجوصا.الفر!ير
--ء"-"ءثخضت

ولا.يغتي.47.ا.لمهديميماإشدا!ةأقتلاتهناوالإسرافالترفإنوقيلستاقي

نأالطبرياورد،بمقدوصدقأمانةبكلالمسلمينأهوالعلىحافظقبلهجاءهنانهذا

وأهر،دوهمآلافعشرةلياحديبرمفيبيتهأهلهنج!عةعلىفرقالمئصورجعفرأبا

.الثوبمنبالعنقأحاطما:الزيق043لم

لأنرادالمنسوجاتيصخالعامةوطرز.الدولةرجالوكبارللخليفةالمزؤقةالمعلمةالأثواب:والطرازالطرز044

ديوانوكان.(85ص،الأمويالمجنمعفيالمواليدور:الناطورعلي)شحادهورقابنهاالدولةإشرافتحتالشعب

الأحوالكلفيوالشعاراتوالشارات،بافيالأعلاالرعتةالأفلاءتنتجكانتالنيبالمعاملمختصاالطراز

.(315ص،الإسلاميةالنظم:الصالح)صبحي

يوسف،القديسجامعة،التاريخنيماجسغيررسالة،وايجابياتهمسلبئاتهم،البرامكة:فرججودتهولو.45

.26ص،1981

مسكويهلابنالنصهذافيوالبؤابالحاجببينالتفريقونرى.عاليةومرثبته،البؤابغيرالحاجب046

ولاالخخابولاالحرآسبهرع!ثحيولم،!انائموهوخيمتهودخل...الدولةناصرمضربرجل"قصد:مثلأ

".(94/2،الأم)تجارب،الخدمولاالبؤابون

بمدها.وما172وصبعدها،وما156/8،الطبريراجع.47
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فيإلأالعئاسئونالخلفاءبهاتخدلمباهظةمبافيوهي.48ألفبألفأطهههنللرجل

!اره،والاقتصادالتقشئففيروص!ملاشصةغلبتذلكلىقعنادرةحالات
وأربعةدوهمألفألفستمائةوخفف.49والعبثواللباللهوبشبههالاطق-وهل

الحريمعلىالقانتهظهرفظهر،الأولالخليفة،السفاحأما.ديناو.هألف!ألفعشبر

الهصة،واربعة،جباتتسعخففإئهوقيل،الخلافةوقاروعلى،وفرائضها-ين

بلغتقدكائتهاخ51خزمطاوفوثلاثة!م،وآونجعه،سراوللاتؤحمس

ايويحسلرآل!رأساثيأصابفقد.وضرهاالحروبطريقعنغئىمنغ!"عقذهأكخلأفة
"حب"..".-.".-"-".صس.--..--.---..--.--"---.-...--....-...-...90،.-.-.-.--.---.---.-

وجوهرا،ومتاعاعيئما،،754عامهزمهعئدها،عليبنعبداقهالسفاحعممن

""سه"*-*---"-"""-"-....-.....-....-.--.."...ال1".كلعيرآ

هليون380عهدهعليالخلافةدخلبلخوقد،هداهماعلىاحتيه%وفتح

!هب!سرةديعر!حمراهن."الياترتخاتمافاشزى،53دينار
..".----".--"---!----".-.يص!---"------

الفبخمسينهوضميثوبازوجتهزبيدةواصطنعت.54إصبعهقيووضعه،دينار
صص"-"-".ءصص------.-------.--"-"ص!سس.س"..-..---ة-..-----.----.-.----"-."..

،56ثوبالفعشرممانيةالموفعاةم!إلاثوابافهالخيزرانمنازلفيووجد.هديناره

حفصة"ابكابنهروالن.م،وولحدرهبمالفألفوستينالفأفطمائةغف!تماوكائت

وأهر.-!،خلعتهوكساه،ديغاوآلافخمسةفأعطاه،الرشيد(724-798)

.84/8،نفسهالمصدر048

رأسهعلىالخادمبضربفأهر،يضحكنوهن،الجواريبينبالطنبوربضربلهخادقاحمعإنهقيل.49

.(63/8،نفسه)المصدركسئرحتىبالطنبور

الاهمصادوحتىالبخلأنللمنصورالطبريأوردهترلمنويستنتج.؟63/4،الذهبمروج:المسعودي055

حصنالأموالأنلولا":المنصورقال.والدنياوالدينالسلطاندعمعلىحرضااعتمدهوإئ!،فيهطغايكنلم

منالماللبذلأجدلما،درهئاولادينازاأحرزوأناليلةبثما،وزبنتهماوعرهماوالدنياللدينودعامةالسلطان

.(88/8،)الطبري"المثوبةجزيلمنإعطائهنيأعلمولما،اللذاذة

.471/7:الطبري051

.481/7:نفسهالمصدر052

آ*ح4س!لا3*!***،وءى+3ء*!يهكلهرءح3ء*،ي"،"/،03.3

.80/5،الذهبمروج.المسعودى054

.13/52،نفسهالمصدر550

.5/802،الطبري056

.97/41،الذهبمرو!.57
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الىاتلمهدىلنإبرإهبموقذم.58هرامجهخاضمنبرذونعلىهل!حو،الروموقيئمن

فعفث،درهمألفنه-زكأثمنهالسمكألسنههنلساناوخمسونمئةفيهجاهاالرشيد

.59اسرافهعلىإبراهموعنف،اكلهعنالرلفميد

حولهيدانببناء،واحدبيرمبيعتهبعد،هس-أمرآمحمذالىالخلافةأفضتولما

اولعشر،الخ!الثالثالمعتر،.وكان.6.واللعبللصوالجةببغدادجعفرأبيقصر

لقعالطس2عامالمقتدرالخليفةكبوعندما.6(الذهببجليةالركوباظهرخقيفة

هةوفضيديباج62خفتالطوعليهقصرههنخرجغلي!الدقيصهس.الخادمهؤئس
---..----"----.-...عس.

سيفالمقاربذيهتقلدوهو،آلنبؤبةالبردةوظهرهوصدرهإحمبكتفيهسؤ

،عهدهوليمعهوشتآر.والقضيبالخآتما!ئىيدهوفي،أحمرأدموح!ئله،آلرسول

:.-!صيبكةبأ!كلأبوغنيه،.ائيسودآلخلآفةتجموأمامه،بيضاءةم!عوديباجخفتانوعليه

."--.64هللآ.ذوسرمحمذ

بنعليالحسنأبيالىالأمورفؤض،الخلافةأمرلهاستقزلخا،المقتدر.وكان

لذاتهعلىالمقتدروتفرد،الخلفاءيدئرها!كأبوالحسنفدئرها،الفراتبنمحمد

كهـء
الدولةعلىفغلب،النساءوعايشر،والمغنينالجلساءواطرح،الرجالواحتشم،متونرا

هوضعهفيأضقهماسوىدينارألفألفوسبعيننئفاالمقتدروأتلف.6هوالخدمالحرم

كئابهومصادراتمصادرتهثني،الفراتابنأموالمنوأخذ.وجوههفيوأخرجه

.66دينارألفوأربع!ئةألفآلافأوبعة،وأسبابه

يتسفموأن،المعروفالرسمعلىنفسهلواءيعقدأنالخليفةتتويجطريقةو!اشكاص
-.---."-....-..--.-!-د

ف!نوا،الأطرافأهراءأما."البسيطةالعربعةالطريقةعلي،يحفظهممنالخلافةخماتم
."حهح-."-."..-..-!.ص...."..*-..--ص

.349-347/8،الطبري058

.227/4،الذهبمروق!.59

.8/372،الطبري060

.5/09،الذهبمروبئ.16

.الثيابمننوع.62

.والبياضالسوادالعباسئينف!عاركان.63

بالسيف.مذبوخاالمعركةهذهفيالمقندرقتل.237و235/1،الأممتجارب:مسكويهابن064

.13/1،نفسهالمصدر065

.239-238/1،نفسهالمصدر066
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الذهبهنوسوارينطوقاويلبسون،بالجواهرهرضعاتاجا،تتويج!ساعة،يضعون
س!س!--.--------..-..".-.*.."-.-!....-.--...----.-صس

.اللوناحمر،الهجريالثالثالقرنفي،الرحميالحاشيةلباسوكالن.بالجوهرالمئظوم

المصرئونسفاهآالتيالخلأفةشمسةوالفاطمئينالعباسئينخلفاءوأسعلىى!هئ
.-..-..--..-"---...--...-...---.-.--."....-...----.ـه.-

طضصلباهـتي،الخليفةثوبلونيشابهولوئها،.آنخلافةإلهةغلأهة.نذيهموكانت،+.
!ح

لمريهمبيحبى،وريهانجييف.*.يي!بلاأدضاهفشعارو،البياض"بمصرلا!الفاطمئهنر،
ء+".مي"-"،"-ىج!"-رص-ءح!"-ء--..
وي.الاحمرالديباجهنسبعةووص.اهتضكلي،صادهبهن0،اهلةو!ر-إحيانا".،

فيبالأبواقوينفخ،67والدبادببالطبولالخلافةقصربابعلىيضربكان،بغداد

والبنراعملحالحزلنأئابمإلأذلكيوقفولا،.الصلاةأوقات

بهدعيالذيالبسيطاللقبوهو،المؤمئينأميرلقبالأول!العئاصيألخقيفةصكظئخذ

افمبورجميني-له!فتسفى،التهالىالئسبةعادةسنفقد،الثانيالخليفةأما.سابقوه
-.--...-"-."-".!-::"""--.------.".---""-.."-.-....."يص-...-..--".ت.-..!""ص*"."...!ح

الدولة،د!عك،الدولةالمطالمنسوبةالالقابمجلى،الموظفينوكباو،والوؤراء،الامراء

ولضفن،بيعاالألقابيبيعببد،فيما،الخليفةأخذثم.ذلكوغير،ولةاوعز

قلدلم"فقد68دخله10أبوابأوسعهنالعايشرالقرنئهايةفيريعهاغداحتى،الولإلات

تة-..-.-.."...-"-ء-"----ء
إئاها،وضمنه،عليهالهوعقد،واذربيجاناومينيةل!عاآفنعاجابيبنيوسفالمقتدو

.69بالحضرةالعامةهال!شالىمحمولة،سنةكلفيدينارألفوعشرينألفبمائة

الولايةعلىالإقباليكنولم.7سنةالىسنةمنيبتمالونالدولةعفالكانهابهثيزا

وظيفته،استغلالفييبافي،البرامكةغرارعلى،الواليكانماكثيزابل،عبثاوالع!لة

عنوستقليغاهر،،بعفالأحيانفي،وكاندواهها.يضمنلاأنهخصوضا

لقدبكراسئموبدياليالذي71الدولةنصرفعل!ك،خاضاهلكامنشئا،الخليفة

صوسةليل..لكل--،حظاياجيمالةوسمونثلأممائةلهوكان،نساء-أوجالواليهذاتزؤج

.الطبولمثل.67

فيالخلافةرفاهئةعلىالاطلاعفيالتومئعويمكن.262-255/9،الاسلاميةالحضارة:متزآدم.68

ضحىوفي؟373-368،وجبوروجرجيحتيللدكاترةالعربتاريخوني؟بعدهاوما209/2،نفسهالمرجع

بعدها.وما1/101،الاسلام

.16/؟،الأممنجارب:هي!كسهابن069

.41/8،الطبري070

.مروانبنأحمدنصرابو071
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الملاهي،سائروأصحاب،والعفالات،والرفاصات،المغئياتمنلهوكان،جديدة

بين)إلق!،كبإذا73دمنهإلنوكان72والسلأطينالملوكمنلسواهيكنلمها

هنلهوحصل،بالجواهرمرضغاالذ!بمراكبنجيبةسبحونالنجائبهنيديه

الحاديالقرنمطلعفيوالأهراءالولاةخلعوكانت.74"يوصفلاهاوالأموالالتجئل

وفرس،مرضعةذهبوسواوي،والع!هة،والجئة،والفرجئة،القباء:قطعسبععشر

.75ذهببمركب

العئاسيئ،المجتمعالى،(813-808)الأهينالخليفةأدخل،081عاموحوالى

استعمالوكانللبهآئتم".اوللانسانمنهكانها،الإسلامفيمحرموالخصاء.76الخصيان

البيزئطئة.الدولةوفي،القديمةالشرقئةالدولفيالسآدةكبار.هئازليمعهوداالخصيان

،هر.اهئوليلهفيلخلوتهوصئيرهم،وابتاعهم،وطلبهم،بالخصنيانفتعفق،الأمينأفا

كهبآبونواشفقال،والإماءآ.لخرائراتئسآورفض،وفهيهأمرهوثيبرإبهطعاههوقوام

ساخرا:،حبسهفي

المسلميناجميعياجميغاالتهإحمدوا

الأميناأبتيوئناتمفوالاقيولوا،ثم
ديغساالتعنينصئرحتىالجصيانصئر

78المؤهنينسابئماميرجميغاالناسفاقتدى

لهمليأجيري،اليهوضمهبم،الملهينطلبفيالبلدانكلالمطالأمينووجه

ذلك،ونمروالطيروالسبآعالوحوشوأخذ،الدوابفرهابتياعفيونافس،الأرزاق

ومحذثيه،وجلسائهخصيانهفي،الجوهرهنبحضرتهوما،الأهوالبيوتفيماوقسم

لمتضرهاته،مجالسببناءوأهر،والسلاحوالخزائنالجوهرهنالرقةفي.كانمااليهوحمل

.169ص،الفارفيناردخ.72

.والفراتدجلةبينأتررجزيرةفيوغيرهاونصيبينوالرهاوالموصلفارقينمئامعوآمدآمد،أمير.73

.83-82ص،الفارفيناربخ.74

.108ص،نفسهالمصدر075

للآلهة.إرضا،قديتانشأتالخصاءوطدة."الثالث"الجنسالبعضسغاهم.76ص

.(813-762)هانىبنالحسنالشاص077

.158-157/2،الإسلامئةالحضارة:منزموآ؟519/8و508/8الطبري078
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مروجفيالمسعوديوأخبر..79وصرهالخلدبقصر،ولعبه،ولهوه،خلوتهومواضع

فلفا.هنازلهمورغ،وآثرهم،انخدمقدم،هنناالىالامرأفضى"تاأئهالذهب

الحسانالمقدوداتالجوارياتخذت،بهمواشتغالهبالخدمشغفهشذةجعفر.8أئموأت

وبرؤت،قدودهنفاست،والمناطق8االأقبيةوالبستهن،رؤوسهنوعفمت،الوجوه

إليهن،قلبهواجتذبن،فاستحسنهن،يديهبينفاختلفن،اليهبننوبععت،أردافهن

وألبسوهن،المطموماتالجواريالناسفاتخذ،والعاهةالخاصةهنللناسوأبرؤهن

ولم.والنصارىلليهودالخصيانثحارةوتركت.82"الغلامئاتوسفوهن،والمناطقالأقبية

شهوانيا،كانإذ،الأهينهنرفاهيةأقلالمعتصمبن(847-842)الواثقيكن

.83والمجون،والملذات،!إلغناء،بالشرابتعفق،فوضويا،متهئكا

ألعابهميمبن!خباكو.*"ءائغمح،اص.؟سيقىلاشديذااهتمائااكألعماشوناهتمى

عليلابصولجانالكرةولعب،لبالدحركحصتفوشت!ب!،والزد،الشطرنج
-"".3-*-."-"-.".-..-.ء.-....-...!-."!ش

السكرعنالخلفاءيتوؤعولمة.أللص!يدةث!8والباشىالباؤىواسمعملوا،84ظهوصهـالحماد

الذهب""،!.هروجفيونقرأ.معروفذاخومجونهسك!آلآمينفينواسأبيوشعر.اهـن

عليهوالغالب،بالطربهشغوفاالمعتمد))كالنوشديذا"68.ازكس"ركس"ألمتوكلأن

.87"والملاهياللهوأنواعومحئة،المعاترة

اث.لك

ير.9/855،الطبري079

أئه.زبيدة.8.

القميع.فوقيلبسالذيالثوبوهوقباء،جمع.81

.2؟3/5،الذهبمروتخ!582

ك!ي*س!)7يمأ،*م!ل!*3ح430*اف،رهلعىف1)،،".311زح43*ه.4"عول،ح!ملأ*ء*ء،234،)،،.83

.ء"25-28.

اللاعبينالفريقبنمنفريقكلفيهايحاولالتي،الحديثة)ءا(البولولعبةوالصولحانالكرةلعبةتشبه.84

الخصم.هدفالىالكرةيرسلأن

.124/1،الإسلاموضحى؟212/5و226-225/4،الذهبمروج-

.49لم9،الطبري55
-

.37/5،الذهيبميروي.86

.261لم5،نفسهالمصدر087
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المعيثعةمستوى86

.88المدغالدىجمملمزفص!الفقربينتتفاوتالعئاييالمجتمعفيالمعيشةأحوالكاشطي

عئمابنة0.ةؤ.أثجتفييسايرهالقاضيوسؤار،.يوفا-بالبضرةكب89سليمانبنمحمدأنحكي

مائةيومكلفيغفتكتكونأنالعدلأهن،محفديا":لهوقال،مجنونفاعترضه،له

فيالمعاشفارقظهوروهغ90((؟عليهأقدرفلا،درهمنصفأطلبوأنا،درهمالف

رضوخعليدليلوهو،بالمجنونالثائرالفقيرالرجلنعتالقاوئيلفت،الشاهدهذا

وليلة"ليلةألف"بمنظارالمرفهةالغنئةالطبقةالىونظرتها،عموفالوضعهاالفقيرةالطبقة

الطبقاتن%7إ،شكاطونلإلقبآمجي".يالطبقيةعلىوالكلأمالخيأنجبما"..

وإن،المستوياتكبلعلىتئدمجلم،الخليطالمجتمعهذاشكلتالتيوالشعوب

واالشعبعاهةبينالأهنمبالانقسامونكتفي.الرصئةالوظائفاوبعفالمهنفياندمجط

كاشتكاالعاليةالطبقة%دطالقؤذ.غنمئدوحة-نييط!ارمتسوسواصبب!ا

ناكو،.-.9الأنحاءا،"سائر"والأمراء.لاةاوحول،العاصمةفلأ.الخليفةحول*."

فى.ذفئجلإو-،فلإجتلاطيقهدون"،-..،يشبهلوب!-.-طبمهاليمونجلى،ابزراعةقيالعاملون

لهايكن.،الغربفيظهرت!كاو،الحديثبمفهومئااكىلهظاجسيادةأما،الخلافة

""--""-ء""---..ثوجودحبرأ.تة+1

!ح..---

هنوزوجتهالرجلوكان.-طائلةثريعتبرإئسالطحيازةفيديغاوةئ!عبسمبلغوكان
-.-"".""--..*-..--..-.----.---"

العتاهية:ولإلج!س!هئممألثبآلتتتئةفييكتفيانالئامبىعامة
ص."."."-خ*

عالتةالرعئهصعازاسفالاسعاؤاوىإني*

فاشتةالضرورةوأرىنزرةالموارذوأرى

الائ!:الشكلعلىنجدادواخميكالأندرلهوصف.88

ع*لمايأ"،ةلماه*ةمه)ةح8"*3*4أ3ة*4حلما4،3ءا"غلما33لما31،ح!63*لأهعا*ة3غ3ح4ع43آ*لما4حة38لما*ء73ح3.3لما3

ا*لما"33ةغ!س"ا!س3لماميهمغ!عح4ا*5لماحلم!43ع3م*ال6لماء383"(ىىف،هك*ءلم،ر!ءدحة7ةلمءكةلمهة*فى".8،1)ء

الرشيد.هرونعيعلىالبصرةوالي.89

.197/4،الذهبمروج590

!.،ع!س!م!ل!ء3ىيمءلمو،"ي!ءثهمفيفىلمء7".186"،19.88

هـ.كاذه،".،92.85

.209/2،الإسلاميةافيرة:متزآدم.93
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الخالتة.49البيوبفيملوالأرااليتسسساهىوأوى

عبموابن،لأبجهخادمعنورثانهالولاةأبناءأحدعنيروى،ذلكجانجكاوالى

وفىساتـه!الاوا،دينار!بخداوا!ر،ديئر!اأربعين،واحديومفي،ط،

فيوأودعفيه!لهيئجردينارالفيلتاوسفم،دينارآلافبسبعةثلاثوجواريوثيائا

مقدارعلىيزيدكلشنة-هافىتغلضيعة.وابغاع،للشدائدا!لافعصر10بطن

"...--.-.--..9هنفقته

ناببوؤواجهيوالمأهونعرم!يحثلهالذىالماحشالبذخالعباسييخالعاليثقواشئهر

هبىفلدزحصيرعلىالعريسانوقفإذ،سهلبنالحسنوفلرهبنت
ووزن،العغبرشموعواوقدت،ذهبصينئةهندؤةالفبورالطعلىفنزت،والياىت

لمهاالاهوالمنسهلبنالحسنونثرضياالظقمةفانققب!،رطلمئتاوأحدةكل

ب"واوالقؤادالهاشمئينعلىنثر.إسلامولاجاهلئةيقطهلكيفعلهولمينزه

الناسسائرعلىنزثم...ودوابوجواليصياعبأمتمافيهكارقآعث!عسحمبظ!ق

أنكرنفسهالمأمودنأنحتى...الخالعنبروتيض،المسك96ونوافج،والدراهم،الدنانير

.97ستزفهذا:وقال،ذلك

ونجطرة.98س!ئةمعاملةالشععئةالطبقةيعاهلونوالأغغياء،والعسكرئون،التخار.ء.،وكابئ..

،(1122-1054)يابنوالقا،99الهمذانيالزهانبدجهقاماتالى

نشوءفيتسكامفا،ال!شعبئةالمجتقعاتفيالمعيشةمستوىتدئيعنواضحةةركف-أنيمج

حاجابهعلمامنالمهاراهم!مخملفواوأ"و"الجاوا.ألىالذينالمكدلنج!عة

البارعديبأوهو؟..التوحيديحئانوابو.والماوىوالملبسالماكلهنالملخة

الوفاءأبيالمهندس.صديقهالىوتوخه.الشهرفي..ضهماأربعيننحوعلىعاش،المشهور

.لات:؟*

.129/1،الإسلام!حى.94

.209/2،السابقالمرجع:منز.95

المسلك.وعاء:نافجةجمع.96

.369ص،العربتاريخ:وحق،608-607/8،والطبري؟327/4،الذهبمروج:المسعودي097

!.ول)"!لى!س،ءييءلم*لهذء،!ءحأ47لمةءو4*ء.ء".،89.46

5(؟..7-968)الحسينبنأحمدالفضلأبو.99

في.1010حوالىتوفي،الجاحظتلميذمحمد،بنعلي.100
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قيممنأطلقني،الفقرلبسمنأنقذني،التكففمنالرجلأيها"خئصني:قائلأ

مؤونةإكفني،المدخبفنونلسانيإستعمل،بالشكرإغتبذني،بالإحسانإشترني،الضر

.101"والعشاءالغداء

تتحسنفكانت،وعهدوعهد،وفترةفترةبينالأحوالميزاناختلف،وبالطبع

.وؤوالزالشغبهغوتئزدئ،ألطبيعة-وخؤداستتبأفي.الأ!ينمعالأحوال

......"".س.."-.--."س.

الخبزالئاسعلىحتىالغلاءانرط"،(945سئةالمطيعخلأفة+.ففيو؟لخزونت

على+جتمعراثإذاالدابةوكاشكا.والجف!وآلميتة"!وتى3،و!ك"أو،البئة
سس

من،الغاسولحق...وأكلوه،شعيرمنفيهيجدونهاولقطوا،ففئشوهجماعةالروث

.102المونىصورةفي."ألااهب".-"يقب-صو،أكثرهموهات،أووامأحشائهمفي،ذلك

أ

"!.اللباس70

تأثرواأو،العربفقفدها،الفاوسئةالأؤياء،العئاسئةالخلافةفي،انتشرت

القلائسلبسنئفو-م.!.روعمئملاإنقوقيل.الاالقلائصررالئاسفلبس،بئهجها

بلادهم.الىالعادةهذهالصليبيونوئفل.103بلبسهااليإيب!!ي%!ورافيالمفيرطة
فس.-.

ا!ضلأالنسوةسائرأفا.المهجوراتوالنساءالرجاللبص!منالبياضوكان
لبسكاشطالاصطناعئةالألوانلأن"لونهكانماإلايلبسقولا،السراو*ت

غيرلباسوهي،الرجاللبسبهيكلمفاال!مراوللاتوكاشطوالإهاء.النبطئات

4-وللعل!ءالدواوجبلباسها،!ببتتمئزوالمراتبالطبقاتوكاشط.عربن

--".."-صح-

.226وص،المقذمةهنالأولىالصفحة،والمؤانسةالإمتاع0101

ء168و95/2،الأممتجارب:همسكويهابن0102

:(777)تدلامةابوفقال،داخلمنبالقصبفايحتالونكانوا،القلانسهذهتستقيمولكي.ا03

القلانسفيالمصطفىالإمسائمفزادزيادةإماممننرجي.وكئا،
*ور.ء

بسالبرانسيىجللتيهوددنانكنمالهاالرجالوهامعلىتراها

(43-42/8،)الطبري

ت)الخطاببنعمرقال.الرأسعلىتفائق!والطمة،مث!عللالعربعندالسيادةكانتالقلانسوقبل

.(1968،354/2بروت،صعب-داروال!بيينالبيان:)الجاحظ"العربتيجان."العمائم:(644

المقذم.مشقوقةجئةوهي؟دزاعةجمع.154
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الدولةلرجالرعئالباسئاالقباءأصبحثم.القصيرةالفارسئةالأتبيةوللقؤاد،ال!طيلسان

ففي،الفئاتمخلفبينالألبسةا!ج!لأختلفتاوبعفالنوآحيوفي+912عام

تكنوإن،والجماهلوالعالمالوضيعالطيلسانلبسبل،((الطيالسةأهل"يمئزوالمشيراز

هنمؤزخكاتبوهو،المقذعيووىوقد.عامبوجهوهرفوضةمستهجنةالمخالفةهذه

عادإذاحتى،هطيلسوهويرففاستقبا"لهكانالوزيرأدن،"الدواوج"أهل

.\.هيديهبينبالمثوللهأذن،بالدزاعة

يلبسهافكان،الجواربأفا،الحسراويلاتفوققيصيننوسبلي.ص.ءايئ!غألاوكان

الشرقبلادفيممتشرةالشعرخضابعادةوكانتالسواء.علىوالنساءالرجال

الناسيلبسوقد":(868-775)للجاحظوالتبيينالبيانكتمابفيجاء.106عموها

--
وعلى،الخلفاءعلىدخلواإذا،الشماءفييلبسونهاكما،الصيففيوالقلانسالخفاف

وأبعد،والإجلالوبالمعظيمبالاحتفالأثمبهذلكلأن،والعظ!ءالسادةوغلى،الأمراء

وهواضع،هنازلهمفيأنسهممواضعبينيفصلواأنوأجدر،لاسرت!مالاوالمبذلهن

عفة،وللأ!بهبراب،عمةوللبغالين،عفةوللفقهاء،عمةرللخلفاء.انقباضهم
*:""ب-"-....."..!...--س!ء.ص"..-

عمة907التشاجيولاصحاب،عفةوالنصارىوللروم،عمةوللابناء،عئةوللصوص

،يفؤ!ئ!و.،ؤكبوللشنر!.،زممنا"كقصاةفلقصا!ولأصحأب:زكنقومولكلي

يلبسهنفنهم:مراتبعلىالداردخليوهنالسلطانواضحأب.زفيالجئدولكتالمجظ
---.----.-ص-"--"--.ث"--،-."ى!*

يلبسمنومنهمالقباء،!م!بجلهنومنهم،الدؤاعةيلبس..منومنهم،المحطنة

الشعراءوكانت.الجفةويئخذ،108ؤرخلا..ذخأيو،الخئجرولعلى،البافلكعغد"لا
سص"

مئذ،عغدئاكانتجههثمهرثوبكل،اتسود.وآلأردية،ؤالفطعأت،الوشيئلبس

الصيففييلبسهأممودبردلهوكان،الماضعينبزفييتزئاشاعر،سنة-خمسين

له:قصيدةفيفقالالشعراء،منالطئاببعضفهجاهوالشماء،

9".درصصفاتأتيكفرؤفيالبردقبلالأمعودبردكبغ

.7ص،التقاسيمأحسن:المقذمي0105

.482/7،والطبري؟بعدهاوما226/2،الإسلاميةالحضارة:منزآدم؟\06

.بالحزنتظاهرأي،تحازن:تشابى.107

فضة.اوحدبدمنالقضبب0108

.443-442/3،والتبيينالبيان:الجاحظ0109؟
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دزاعة،فكانت،العادئةالخليفةثيابأها.القميمالمزؤرلبس،آنذاك،وشاع

-.؟1.ةشوطوقلئسوة،وطيلسالق

والقصووالدوو08

الدربأوالشارعوبينبينهايصل،واحديحثال!علىتبنى111سامزافيالدووكاشكا

،العادةفيطولهثقثيعرضهيبلغ،انزواياقائم،واسعصحنالىيفضىمسقوفدهليز

"--،-ص-----.
مرئعةمتجاورةغرفبالصحنويحيط.الكبرىالقاعةالعرضجانبهنبهوشصل

اهاكنعلىتشتملثانوئةصغرى؟12أفنيةالدورهعظموفي.المنزليةوللمرافقللسي

يكونماكثيزا.الارضعتومج!حماهاتهنالدورتخلوولا%المنزلئةلولافق

مجفزةللسكنىسراديجكاوعلى،أساطينذاتصحونعلى،%حيانا!بلشتمل

غرفة،ستينفيهاالغرفعدديبلغوقد،واحدةطبقةهنكئهاوالدور.التهويةبوسائل

أيامفيللسكنىالسراديبواستع!ل.113إلملؤن%هنبألواحتقفلنوافذوبها

منفيهاانأؤجانخصائممدينةعنوورد.قديمةثرقئةعادة،للحر8اتقا،الصيف

وفي،السراديبوفيالأرضتحتيجريالماءوأن،فوقهامامثلالأوضالأ!ف

يحعاجون!لأهلهاأن!رمحاسنهنالمقريزيوذكر.يخهاالناسيسزوحالصيفأشهر

الأغنياءوكان.بغدادأهليضطركما،الأوضجوففيالدخولالىالصيفحزفي

يبفونهكانواالذيالخيشبيتاوالخيشقئةبنصبالسراديجكادخولعنيستعيضون

هوالذيالبيتيخئشلا"بهانأئهالرشيدعنالطبرفيووى.جؤهليبرد،أحيائا،بالماء

.482/8والطبري،443/3،والتبيينالبيان:الجاحظ0910

الجنود!!هاونقل،دينارآلافبأربعةاشزاهاأنبعدالمعتصموسئعها.للنصارىديرتربصغيرةقىية.119

نراسخسبعةطولهافأصبحالمنوكلاه*انبواستتم."رأىمنر!س"وستاها،836عاملهعاصمةوجعلها،الأتراك

منقسمومنوأمرائهاخلفائهامنوأخلهاترننصفبغدادفكسفت.(167ص،والم!لكالمسالك:حوفل)ابن

-35؟/4،الذهب)مروجالآثارمنأثراغدتحتى،ف!ثايتاشيتانخلوأخذتالمعتمد،بعدولكئهاتخارها.

.(166ص،جبيرابنورحلة.؟.ولفىط*ى")ولييءلمي،"ى،عءفى!*ءا،ءفىةلم،7)ح.ء،20و؟352

البيت.أمامالساحةوهويخناء،جمع.112

طابعهاعلىحافظتالقحلببيوتف!وعلىبالاطلاعالدورهذهصحسنةنحرةتكوينيمكن.ا13

*ه)،حكاكا!3،*،ةةء،فىةلألم3ءى3ء*أءه:النورعبدأنطوانالايهتوركضابفي،العثمافيالعهدفيالعرد

عي!،ءد73ا،4ه"*ء!*7)"*7)أملء06)،".970
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البيرتفيواشعملوا.؟؟4"الخيشبرذعليهيدخلكانولكئه،يؤذيهكانلأنهفيه

الوود،ولرشبالماء،ويب!،البيتسقففييعلقالسفينةقاضئاكشراعالصيفئة

اهلوكان.الرائحةطئببارد.هنهويها،كالمروحةويجيءفيروح،بحبلويشذ
--ص

.المئازل"سطوحعلىالصيفكياليفييئأمون(..يزالون)ولابغداد

،الخدموحجرات،الحرممقاصير:اقسامثلاثةالىتنقسمالأغنياءدوروكاشط

!ع
قصوو،تقريئا،ومثلها.غناء61؟حدائقبهايحيط،بالضيافةالخاصةالسلامومجالس

العباسئينتأثروبدا.والأروقةالقبابالىجانج!،والوزراء،والامراء،الخلفاء

باسمالمصورهنثمطعرف،لكو!ملاومع.11صحاباحمأسرة-.لق..بهح!زهم

هصغيرانبابانجانبيهوالى،الوسطفيا!برالباب:اقسامثلاثةاذينقسم،الحيرفي

وائبعه.برمحهالفارسمنهايدخلضخمةأبوابئلاثةالقضرالىالموصلالطريقويخما

علىكانتالمعتضدبناهالذيالعاجقصرواجهةأن"لياقوتوورد.بعدهمنالخلفاء

.\؟8"الرخامهنأساطينعشرةعلىعقدكلأقيمعقود،خمسة

؟19فراسخوجنائنهاوبساتينهابقصورهاتمتذ،بذاتهاقائمةهدبنةالخلافةداروكاشط

!ور.قنلفالرجماوكبار،والقؤاد،الوؤراءدورومثلها.عديدة
---------حمهح

داويدخلونالامراءوكان.جوفئةبسراديبتتصلالقموركانتهاكئيزاةمتماعد

-."ء
،ودخلوا،ترخلوا،فيهيحلونالذيالموضعالىوصلواآذآحتى.،جيادهمعلىفة

مناجهموأصبحت،القصووبناءهنالعباسئونالخلفاءوفز.12حوحهـهه-"او

ومفا.وغهيىها؟21مكةيقكطر،بهامحفوفة،معئنةهواسماومواعيدفيالمطروقةودروبهم

هذهكانتماكثيرا.شئىولاياتفيالخلافةتووعالقصورببغاءالإفراطفيأسهم

.356/8،يربطلا0114

.212-209/2،الإسلامئةالحضارة:متزمآ.115

.432ص،3جالسياع!،الإولمتاريخ:حسنابراهيمحسن.116

.314/1،الأخبارعيرن.117

ص،هج،"الذهبمروج"وني؟434ص،3ج،السياصيالإولمتاريخ:حسنابراهيمحسن.181

."والأروقةوالكمين"بالحيريمعروفإنهقالوقد،المتوكلعهدعلىالحيريلبناءآخروصف،6

كلم.8حوالىالفرسخ0119

بعدها.وما214/2،الإسلامئةالحضارة:متزآدم.120

.136/8،الطبري.؟12
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واطويلأالمنمثتآتهذهأهدكانومه!.صاحبهانجمأفولمعوتزولتتهذمالقصوو

.122مكانكلفيتنبتكانتفقد،وسامرابغدادشأنالمدنومثلهاقصتزا،

ألفخمسمئةوزنهاالفضةمنشجرة(932-908)المقتدرقصرفيوكان

.!نثلكل،غضعاعشرممائية!و،هدورةبركطوسطتقوم،درهم
مذفب.ؤبعضها،فضةالشجرةقضبانوأكثر،وهفضضةمدهبةنوعكلهنيب

الطيووهذههنكل.الشجرورقالريحتحزك!كانحلاهبرشحزكؤ!يا

.123شعرهفيالشجرةهذه(908-861)المعتزابنذكروقدويهدر.يصفر

كواسكنجدادفيلمعظمهاوكان.124الدورحيطانيبئضونالعئاسئونوكان

بهايصتتروكان.لهايتنئهلمإذاالدابةواكببهايصطدمالسفلىالطبقةفيا2وروايثهمنه

!ع

تتسعلاضئقةشيرازمدبنةشموارعوكانت.بذلكافشهرتحتىوالفسادالعبثاهل

أبوابوكاشكا.بالرواشنرؤوس!اصطداممنبلاءفيأهلهاوكان.مغابهيمتينلسير

بهايطرق،بلولبتدورخفقةالبابوعلى،بالنقوشالمحفىالخشبمنتصنعالدور

والبسطالستورتغففهاوكانت،الأثاثكثيرة،عادة،الغرفتكنولم.126.الباب

معروفة،128الاذراجتكنولم.الظاهرالوحيدالأثاثالثيابوخزانات.127المؤنة

.130الطعاملغيرتستعمللا929والأخونة

.131والروهاناليوئانعنأخذامنهاالكثيرشمئدواالتيالحفاماتالعباسئودنواستعملء

!.لو،"أل5،ط3،هـى*،ءلم،2"ءوأح7."*هأ،ءوةلمة122.117

.220/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.123

.311/1،الأخبارعيون.124

.الرف:والروشن.البيتبقئةعنبارزرواقشبه:الكشك0125

كأزقة،وأبوابهاالدووهذهعنواضحةفكرةتعطيتزاللا،العربئةالمدنبعضفيالقديمةالأزفةإن.126

مثلأ.القديمةحلب

.312/1،الأخبارعيون.127

لإرج.جمع.128

ا!ل.وفتالطعامعلبهبوضعماوهو،يخوانجمع.129

.222-221/2،الإسلام!ةالحضارة:متزآدم.130

اليونانتجلالعامةالحغاماتصفواالفينيقئينأناللاذقئة!ظليشمرا()رأسأوغاريتآثارمنيتبئن.131

.والرومان
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ولؤرص.اءتيبا!ما-.إلمحتهثهمبنالى!وااقئضا!ينأنعنر

فيهوترتفع،العوراتفيهتكشف،الحفامالبيت"بثص!:قولهطالبأبيبنعلي

الأولالنصففي،بغدادجمانبيفيوكان.((التهكتابمنآيةفيهتقرأولا،الأصوات

غداحتى،الاهىلاميتناقمهعالعددهذاأخذثم.حمامآلافعشرة،العائرالقرنمن

.132عشرالثانيالقرنفيحفامأل!

جبلالصعيدهنالشرفيالجانبففيالجئد،الرخامهمعدنالعليامصروكانت

الأعمدةمنهاويصنعون،بالرهلويجلوفها،الحجارةمنهيقطعونرخاممن133عظيم

وكاشكا.134عموفاالشاموبلادبيروتالىالرخاميجلبكانالجبلهذاومن.ليغيرها

ةر!علاهنغايةوعلىبغداد،ثلثنحو،النيلعلىهصرعاصمة،الفسطأط

الواحدةالدارطبقاتبلغتوربما،طبقاتبالطينبنائهاومعظم،والخصب

والكوفةالبصرةأبنيةوأكز،بالجفوالحجارةالموصلأبنيةوكانت.135افاني

وقال،للبناءوالجفوالخشبالآجراستع!لعرفالاسلامصدرومنذ.136بالآجر
له!ء

والبساتينضرقئةالدورتكونوأن،والسوقالماءبينالدووتتخذانالصواب:بعضهم

،والأناضول،وسورية،مصرفىهعيريفاالبغاءحجركالن،عاموبشكل.137غربمة

،وإيران،والعراق،العربئةالجزيرةفيموجودايكنلمولكئه،الرينبينهاوعليا

.938حياناغابفيالآجريستغقفؤنكانوا".حكا

------..-------"---.----."--.---.-".-.-ص

العئامعيةالمدن09

التالي:الترتيببحسبسياسيئأساسعلىالعباسئةالمدنتسمت

نحوالبلدأشياخأحدلسان"على،آنذاك،يجعلهاجبيرابنولكن.225-223/2،نفسهالمرجع0132

.(164ص،جبيرابن)رحلة"حئامالألؤ

.اسوانمدينةمنبالقربأسوانجبل.133

ص،1898شيخوطبعة،بيروتتاربخ:يحيىبنوصالح؟78/2،الذهبمروج:المسعودي0134

.8ص،1969هورسوطبعة،15

.49ص،كل!ملامسالك:الإصطخري0135

.153صجبير،ابنورحلة؟80و73ص،نفسهالمصدر0136

.312/1،الأخبارعيون.137

*0لأء3*"5صأ،!ملمو،!4*يييف!يأع"لمء381.69.7
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هنهاوققلد،الدواولنفيهاوتجتمع،السلطانيحفهاالتيالبلادوهيالأ!ماو،.

.؟39الأقا!ممدناليهاوتضالهت.الأع!ل

.الملوكهنالحخابهقامالأهصارهنومقامها،الأقاليمعواصموهي،ا!بمات.

المدينة.وسطأو،القريةاوالمديغة،أصلأ،والقصبة

الجند.مقامومقاهها،الأقاليمفيالقصبةيليماوهي،ا!لدائناوالمدن.

عمر.ابنوجزيرةفهاوند،مثل،هعلومةجهتها،هشهورةمددن،افواحي.

الرخالة.41.مقامومقامها،بالمدنملحقة،القرى.

المصريعئمالبلد):المقذصيقال.والكورةوالرستاقكالبلدأخرىاولءواستعملت

فغتوا،وهشرقشرقكلمتياستع!لفيومئزوا.؟4؟إوالناحيةوالكووةوالرستاقوالقصبة

بالمغربوغتوا،والسندوكرهانفارسعليهايزادوبالشرق،ساهانآلدولةبالمشرق

."43والشامهصراليهئفافوبالغرب،142الإقليم

بيوتها،وتننظم.والسوق،والحفاهات،والجاهع،المنبرالمدينةعلاهاتأبرزومن

هواصفاتهاالمطاضيفتعشرالحاديالقرنوهنذ.144الكبيرجامعهاحول،عادة

فييقعالمدينةحياةمنالأومحوالحئز،ضئقةالداخليةالأسواقوكاشتكا.المدرسة

.14هوالمدافنالكبيرةالأسبواقوتقوم،القوافلتصلحيعث،الأبوابوعلى،الضواحي

ادبظ

1258طمسقوطهاحتىعاثيةحضارةومركز،الشرقمدنأثمهربغدادكاشكافي

مناختة.او،طببعتةاو،سباسبة،معئنةبمبزاتبخنضالأرضمنقسموالإقليم.قطا!ملا:الأقالبم0139

.268/2،الاسلامتةالحضارة:منزآدم.140

.7ص،التقاسيمأحسن.141

الإسلامي.العريالمغربإتليمأي.142

.7ص،التقاسيمأحسن:المقذمي0143

!.،سأ*ى")وليهمءلمد،"ى،ءءوةح7"*هة،ءكهة،ة144.147.0

ح*أء4*!!!!3سأالء!ل*،،*43*هة،يقىلإهةو؟268/2،الإسلامئةالحضارة:متزمآ.145

لميمة3،0أ3ءء*4ءهءىءي!ءلم3734ء5،،ه"ء*ء"040
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الشرقئة.الحضاوةمهدكانتا،الأندلسفيوقىطبة،فإئهـا.؟46المغوليهولاكويدعلى

:والإعجاببالفخرهفعفاعنهاالقداهىالعربوالمؤؤخينالجغرافئينحدشاوجاء

البلاد"،وسئدةالدنيا"أئم:بقولهعليهاكلامه(1229-1179)ياترتافتتح

ناصعة،صورةعنها(957)تالمسعودي.وأعطى147كبيرةصفحاتثمانيفيووصفها

.؟48المنصوومدينةوسئاها

علىالبواخرمنوجسر،ساسانيقصر،الاسلامقبل،المدينةموضعفيكان

وأصبحت،.95.دياراتحولها،الغرب!ةالرضفةعلىصغيرةنصرانئةوقرى،149دجلة

تعخبورئما.151نسمةمليونمنأكثرتضئمالعايشر،والقرنالتاسحالقرنآخرفي

القرنفي،واحتوت.152بنائهابعد،وحولهافيهاوالبيعالدياراتازديادهنالباحث

.153القرنآخرفيجامعانعليهازيدكبيرةجوامعأربعةالعايشر،

الته"."عطئةتعني8ء8-4*4خإيرانئةصيغةهن،الأوجحعلى،بغدادواسم

يقعوهو،السوق451بمعنى*ح*ط*كركاالأرمنئةهن،الغجارفيحئها،الكرخواسم

،1217نحوولد.(1265-1251)إيرانفيالإيلخانئةالمغولدولةومؤمتس،جنكيزخانحفيد.146

.الناصرةفىبجالوتعينمعركةفي،1260طمالشامفيجيشهالمصزيونكيل!ملاأباد.126ءعامونونن

.467-459ص،1955صادردار،البلدانمعجم.147

الذيواليعقوبىالمقد!سيبغدادمزابابتنواالذينالعربالجغرافيينأبرزومن.4/ء31،الذهبمروج.148

(*.،ء!!ط!**!*ةول3ء5،حء،1962،.ء357)محخدالنبيعلىبالوحينزلمكاخهاانأورد

منزا.93.74الى7.41منوعمقه،منمزا212الى188منوعرضه،كلم1718دجلةطول.149

راسخأمرهوبغدادلبناءاختنالذيالمكانفيمسيحئةيمتاجوجودأنآلارميشالالدكعورالأببؤكد.150

يلأ(أح4اع!ططول*!8أ*لههـ54ءح،،كاو2"ء.3كهـر1

،)الطبريوالصغيرةالكبيرةبالدياراتمليئاكان،مدينتهلبناءروص!ملااختارهالذيالمكانانالطبريأثبت!ك

.(617-6؟1966،6/7،بمصرالمعارفدارطبعة

!.!!!عط"*ىء*،*435!يرلح4*هةةلميم4همم،هأغءلهرع*أء53!ءءلميو!هل3ءةههـع*ءيهمء،لم450+.151

،كله،كه،"ى(.ء،دءالمليونونصفمليوئاالأفىعلىكانبفدادسكانعددإنيقولميكالأئدريهولكن

،.أ010/..!،،،أ("امل.".201)

.ول.،م!!ص!م!!لههـ*ة3ء5،حء،،962".3،3-388و؟الديارات:بحثهمتيالشا2510

ءول.3أوكرء!*!**،أ8لههـ3ء5ةءح،6291،".301.472

ةلماءسأ.3لو!33)!ك*ء*او؟.يم!*ءم!لو!م،ءا"ءلمو،"د*عةو3فيأ"ع3ء!3ء*!يءلو3".ء)27.؟5ث

منالكرخأن،178ص،،الاسلامئةالشعوب!تاريخفيبروكلمانوأوردلههـ*أ340حأ4،لإا1،66،.6ل9

بانهللكرخجبيرابنووصف،والواغالحقيقةالىأقىبوماسينيونلومبارترلأنغير.المدينةوتعق،"كرخاالآرامئة

.(962ص،جبيرابن)رحلةوالموضوعئةالذقةعنبعبدمسؤرةمديغة
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عامبغائهافيويشرع،1ههالسلامدارأوالسلامهدينةالمنصورسماها.المدينةجنويي

الفارسيئالمنخمحذدهالذيالوقتفي،156()الغربيالأيمندجلةشاطىعلى762

أسبابالمدينةموضعوحذدتالاسلاميئ،العالمفيتتابتقديمةعادةبحسب،نوبخ!ا

الفمثةمنأكزالخليفةواستخدم.مناخئةوحئى،واقتصادئةواستراتيجئةسياسئة

سغوات،أرجفيبناؤهافتئم،الاختصاصيينالىبالإضافةواحد،وقتفيعامل

ونقل81كيلوهترينةحوالىيساويقطرفي،والجامعالقصرحول،دائريبشكل

158الرفيحالأثرهذاعلىالتعذيوهنع،ترئفثم،كسرىطاقمنقسفااليهاالمنصوو

سورحولهاوأقيم.وعظمتهمالفرسمجدعلىيشاهدة،اليومحتى،بقاياهؤالتهاالذي

الظلالىالشرليئالجنوبمنكبيرةشوارعأربعةواخترقتها،حصئا360علىيحتوي

باب:طريقلكلأبوابأربعةهع،الشرليئالشكالالىالغربنالجنوبوهن،الغربط

الجنوبفيالبصرةوباب،الغرب!الشمالفيسوريةوباب،الشرقطالظلفيخراسان

المنصوروهذها.160الفراتورفدها.؟59الغربنالجنوبفيالكوفةوباب،الشرقط

الجانجكافيمعسكرهالمهديوجغل.161الجسووفوقهاوعقد،القغواتهنبشبكة

بعضىعلىيطلقكانالذيالاسم،بغدادوليس"السلاممدينة)مدينتهالمنصورئسميةفيراجع.155

المنصورنئةوفي،بنائهاهنمعلومغيرزمنبعدالمدينةعلىغبوالذي،المكانفيالقائمةالصغيرةالفارسئةالضياع

مماالرغمعلى،ولكن..ل.ول!،!س*،ح43ء،ةع"5،يءول،ءإء!و3".(8.الخرا!همانيينمنلأتباعهتخصيصها

فإن،قديمةفارسية!يعةباسمتسميتهافيقيلمماالرغموعلى،ودياراتقرىمنالمدينةموضعيحتلكانفيمااثبت

يخلولاهذاوقىله.(83ص،كل!ملا)مسالك"ع!رةبهاتكنلمالإسلامنيمحدثة"مدينةأنهاأوردالاصطخري

بالكرخي.المعروفالفارصيمحئدبنإبراهيمإسحقأبوهو)الاصطخري.الحكمفيعزس!لاوالدينئةالعاطفةمن

الجغرافيةعلماءمنرخالةوهو.م957عاموقيل،الميلادمم!العاشر،الهجركطالراجالقردنمنالأولالنصف!نتوفى

.(العربعندالمشهورين

أ!غ*.5!ط*ح*غ*5،*ة45ء34"ءحكاول2فى.ء،3،.،ج!.3هال*!عأم،أكا!4.".106.251

.!.!(آ.لأء3!م5،طءىةي7أ*هة،ء3ألمعي!لمييءلمية"يءلمح3أ4،عي".65ة.لإأه،فى".071.252-254

ل.ول.3،"لأحح43،عي*عةءوءلهر،ءأكألمو3".،58109

!.دأكااول3،نايهمهلمي4"ى،ءءد7إح-ءدةلمةكتابفيالمفضلبغدادتصميمالىالعودةيمكن.159
،*ءة"".،،9.

)ابندجلةالىالفراتمنالسفنفيهنجريكانتالذيعيسىنهرمثلآ.كم2333الفراتطول.160

.(85ص،كل!ملامسالك:والاصطخري؟165ص،والم!لكالمسالك:حوقل

التوالي،علىالسابقان)المصدرانالمجتافلنلعبوربالسفنمربوطينجسريندجلةعلىابلأنبينبينغقذ.161

.(84و،165ص
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الىالخلافةوانتقلت،والبنيانبالناسعمرتثم.(المهدي"عسكرف!ئضي،الشرتئما

واشتذ،ع!رتهتوشعتالذيالكرخجانجكاالغريئماالجانبوأصبح،الشرلئماالجانب

.962والتخاراليسارأهلهوطنغداوقد،ازدهاره

في،(833-813)والمأهون،(809-786)الرشيدعهدعلىبغدادوسئعت!لأ

وذلك.كمعشرةأوتسعةحوالىعلىيمتدكعيفائحئعافأصبح!ه،التامعالقرنأوائل

تمئتبيزنطيةإنوقيل.163العالمفيمدينةوأكبرالشرقهدنأهمأصبحتأنهايعني

فيهايصبا،العالمصزةجعلهامفا،فيهاتتلاقىوالبحرئةالبزيةوالطرق.؟6عرهابعض

خمسةطوالالامعلاهيئالعالمهركزوظلت.و"امحتلفهنوالروحيالمادفيالغنى

.166قىون

مختلفمناليهاأنفسهمالعربوانتقال،الخلافةعاصمةفيالشعوبتلاتيوجعل

تكنوإن،الحدودالشاسعةالعباسئةالخلافةعنمصغرةصورةبغدادهن،الأنحاء

فالمطر.استقراوهوعدمالمناخاضطرابفيهعطياتهاهنبكثيرعليهابخلتقدالطبيعة

هنالناسمخوئتا،ذلكومع.؟67مفمزاوالأربعينوالستةالمئةيخهايتعذىلامثلأ

مطبويهبنالدولةهعرمات"فلغا:968مسكويهابنقال.بعفالأحيانفيالحركة

.969"الحركةهنالناسهنعسديذاإلحاخابليالهاألىلامثلاثةببغدادالمطرألغ،967

القسمخربإذ،813عاموالمأمونالأمينحربفيمحنةأشذبغدادقاستووئما

منتتألق،المأمونهع،وعادتطويلأيدملمالخرابهذاولكن.170منهاالاكبر

جديد.

.84-83و،165-164ص،السابقانالمصدران.؟62

ردخئا:نبروكلماو؟.7.سأ*!!!ع،سه"،هكءلميهمو*ءي!و3ءيهمأنع3ع!3*ءعي!لر3"ه".)361.921-72

.215ص،العربحضارة:لوبونونيسثاف؟178ص،الاسلامتةالشعوب

.165ص،1972بيروثللنعثر،البهاردار،الحضاريلبنانتاريخ:السودايرم!ف.164

*ء8!3!**!!ط!مء،أ*لههـ5ء3ةءح"،061.753.0،296

!.3ءى*!عأم،*أحةهء962134،.ء661.125

أم،!"ألجم،ى!!س،8!*ل!!7لههـ*أ48ء3ح،962،".167.236

ةب!كمعلىقئغاكان.أخلاقيتاربخي.كاتب0301مجامترئيمحمد(بنأحمدعلي)ابومسكويهابن0168

والكيمياوالطبالفلسفةالىانصرفالعمبد.ابن

.232/2،الأممتجمارب.169

.*.ح،آ.3ء!ل!ى!ص،".ءدألم."لمقىه.4ءلمية"!هلمحد*لمأ،ولح،".071.66
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والأي!افالمعغيرةالمدن

التيالواسعةالسكانئةوالتجفعاتالمدنفيالمناشطمناخهاالعربئةالحضاوةلقيت

وليس.171لومبارموريسعئر!ك،عشروالحاديالثامنالقرنينبينخموصانشأت

الواسعة.افطمةالتجفعاتفيتنموحضارةكلإذ،العربئةبالحضارةمخصوضاذلك

القبيل.هذاهنحاضرةالكبيرةالمديغةتسميةولعل

ضعل،وإيجائاسلئاالحواضرهعتتفاكلتزاللافإئها،والأويافالصغيرةالمدنأئا

ماكثيرا.والانضباطالتنظيمالىحاجتهاوتدئي،والتاثر،والثقافة،الحياةنمطاختلاف

حركاتلتفجيرسبئا،اليهامضطهدةعناصرالتجاءأو،انكاشهاأو،انعزالهايكون

عليهاوتعكر،المعيشيوهنائها،الاقتصادياؤدهارهافيالمترفةالمدينةنخوتنطلقثورئة

المطمئن.الهادئجؤها

والعئال،،الصئاعوفيها،المدينةفيالاقتصادفيالوسطتشكلالسوقوكانت

والحاشية،،بالبلاطالزوةانحصرتوإذ.والحفالون،والمنادون،والعبيد،والأحرار

وكثر،والعصيانالشغبفيهافظهر،رقيقةالآنفةالطبقةحالأ!كا،التخاووكبار

جوازوفرض،لملاحقتهمخاصمكتبمصرفيوانشى،العدالةوجههنالفاوون

،الشأنلذويوثيقةعلىهطبوغاطابغاالجوازهذاوكالن،ناحيةالىناحيةمنانتقال

البؤسوإن.بالرقبةمعلقةرصاصهنعلاهةأو،للفقراءاليداوالساعدعلىوخاتغا

واقعها،هنوصفناهماالى،والأريافالصغيرةالمدنشعوبفيهتعيشكانتالذي

تبشيرئة،أو،دينئة-سحرئةبعواهلالمصبوغةالفورئةالاتجماعئةكاتيفمعئسا

.172المهديعقيدةوخصوضا

ولء.أمء*!لو!،ط3ذ7"ءلمآ.،،لم،لم،ءآ.33،ر2ا01،ز3،رع،غلهرءي!*ء3".،117.3

الرضيد:هرونحرلهعالنهفيعمرفاروقويقول،،.لإناه،".172.153

"(حم!5لما*ح88*،كاهعأ*4*ءة4"*3*ا"*عةث!همنح*،*)ح4!س)،ح*"ة3حغ،!أح*،"الم!8حه*"اة4حغلا3.س!)اس!

ة*أغ44عول*ع"*34أحلأ*ا4غ5ع"،أء*4ع3حا"33ع5قغآ*ألماح3ح3"*ء4ا"*7خ*ح*ع*(4ع3ء66*3أكر4ح5

*6*7*أ4"*3*!ه!غاةء3غ)*حء*4أ"أء*"(*ىللحح.لمءي!لمييءلموذ،*لماء07غ4أ4أء*،(.،)،،سأحة4ح*،".402"
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الثووات-01

الخراسالطهسلمأبايشايعونوكانوا،خراسانمن753عامحوالىاواوندقخرج.**9

عامالخلافةالمنصورتسفموعندما.الأرواحبتناسخقالوا.هاشمبنيدعوةصاحب

هذا:ولقولونبهيطوفونقصرهوجاءوا،ويسقيهميطعمهمالذيرئهماعتبروه،754

.؟73مئتينمنهمفحبس،رؤيعمائهمالىالمنصووفأرسلرئنا.قصر

وظهرت.780و777بين،المهديعهدعلىخراسانفي؟74ح!االنبنوظهر

عهدفي،وقاهعت.783-782عامجرجانفي،للباطنئينالعائدة،ا!راهئي!ألا
!ص

وهي.بابكرؤعيمها،خراسانفى838-816)الخرهيةالحركة،الرشبدهرون

ثم،نجبلئةقلعةفيقيادتهبابكوجعل،175آذوبيجانفياتجدات.الحريهاتكبرى

الىوسئفمبابكغلبثم.جنوئاوالعراق،شرفاخراسالنفالى،أرهيغيةالىضئااهتذت

وتفرق،ساهرافيصلبهأفشينالمعتصمقائدإنوقيل،قتلةثزوقتلهعذبهالذيالمعتصم

176أتباعه

الغهرينبينمابلاذفي(833-813)المأهونعهدعلىاوطثورةواشتعلتص

ماأسفلفيا77الصئباخبلادالىالهندهن،أصلأ،ابعدواالذينالغجرهنوالزط.السفلى

هصرهموإذ.والقصبالماءبينالجواميستربيةالىانصرفواحيث،الرينبين

الطريق،فقطعوا،!ضمانبنمحفدزعيمهمبقيادةالبصرةطريقفيعاثوا،البؤس

عنبسة،بنعخيفالمعتصماليهمفوخه،السبلوأخافوا،البيادومنالغلأتواحتملوا

فيهنهموقتل،رجلخمصكائةهنهموأسروحار3،،الأنهارعليهموسذ،فحصرهم

بابالىجميغا.برؤوسهموبث،الأسرىأعناقفضرب،رجلثلاثمائةالمعركة

.5/755،الطبري1730

.(144/8،)الطبريوأهله08فساوسقاهالسئمشربالحصارعليهاشتذلما.174

البذ.بمدينة.175

ول..ولهي!!!*!،ىا"ءلمو،"!*ءل!هك3ءمهيء3ءء*!لإ*!.و؟بعدهاوما9/11،الطبري6710

.541."

مستتي.:شبخةجمع.(77
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،البلقانوجبال،الأناضولالىالشكالئةسوويةخلالمنالباقونوهرب.المعتصم

978وبوهيميا

فيهكانالذيالمكانفي،869عامالمهديخلافةفيالمهفة179اوبمىثووةونشبت

بنعليصاحبهمونجح.؟80السباخيكسحون،مثلهموكانوا،،قبلهنالزط

والأهواؤ،،بلة11وقهعت،شاسعةأواض!اجتياحفي،883عامحتى،181محغد

الخليفةأخوالموفقثورتهوعلىعليهقضىحتىوشهكايقتلوظل.وواسط،والبصرة

.(892-870)المعتمد

فيأثرها،واثمزاكئةمساواةمناليهدعتوما،القديمةالفاوسئةللمذاهبوكان

ضكاوقد.182العايثرالقرنفيالعاهةا!طةالثووةكاشكاحتىةالثوواتهذهتجام
الدعوةهع؟83(قرقط)أويرفيحمدانقام.وغربايشرقاالعئاسئةالخلافةالثورةهذه

واتحادات،للعملجديدتنظيمالمزيمطئةوفي.عهدهأؤلفيبهاوالتبس،الفاطمئة

يكنلمأئه!ت!شثأاقعضقةالأبحاثلأن""ث!بيهةأقول.أيامنافيبالنقاباتشبيهةعمالئة

هنالككانوإذا.النقابئةأوالتعاونئةللتنظيمات،القديمالعهدذلكفي،أثرمن

فالفرهطئة.المحغسب481سلطةتحتكئهاكانتفقد،بعفالحرفرأسعلى"عريف"

ومن،الحديثةالأفلاطونئةومن،العلؤيةهنفيها،وسياسئةوروحئةاجتماعئةحركة

ناثمأةفيأشط،بالمهديقب!ثئر،سزئةوهي.بابكوهساواتئة،والمزدكئة،المانوئة

يلأ..*هسأ!ول!م،ى3ذا"ءلم!*+دي3ج"اءأ!ءكايول3و".651و؟9-9/8،لطبريا8710

حالئا(.تشيكوسلوفاكيمافي)بوهيميا

والمسردي،1961،بيروت،الحياةمكنبةدارمنشوراث،علبيلأحمد(الزنجثورة"كعابراجع..179

.154-103/5،الذهبمروج

!.3!*ل!ه!،م!كلأىف،4*يمءلمءييأي!غ7ء"لم".18.891.

طالب.أيبنكلبنالحسينبنعليبنفلدبنى!يعبنعليبنأحمدبنمحمدبنعليهو.181

والخبيثبالفاصقالمسلمونالمؤزخونئعته.665-410/8،صفحة255الطبريناريخفيأخبارهاس!غرقت

والطاغية.

.والبصرةالبحرينفيعظملم،899عامالكوفةبسوادالقرامطةأهرابتدأ0182

بستعملونوالمسنشرقىن.(25-24/10،)الطبريالعينينأحمرأيبالنبطتةيهزيمئتهمنبيزفيئفت.183

!.ح4،.33!*ل!هفىماءطح(7،،،،ألمءعةلمأهثلأ)راجعا!3ط*33!(ء!هموالقرامطة،،*3،"يهمقئقطصيغة

عي!لمييول!ة."ءفى،أد*ل!كا!ح78).

!.3ه!ل!*!م،ى"ءلم+دذ*يفإل4ء7ءمل،".،184.84



47العئاسئةالحضارةوجه

العملنبلوأثاووا،والعفالللعملخماصةأهمعةالقرامطةوأعطى.الفاطمئةالخلافة

إخوانوساثلو!ني.التقليدئةالعربئةالبيئةعلىجديدهفهوموهو،واليدوك!الفكرفي

مه!اعتعلى(1931-1174)الأئوبىالدينصلاحقضى.ذلكعلىضعاهدالصفاء

(11851171طمونقاباتهم

خلتالكبيرةالمدنأنيعنيلا،بعامهوالأريافالصغيرةالمدنفيالثوراتنشوءإن

بذووفؤصالحةتربةوالأويافالصغيرةالمدنكاشطولئن.والموراتالاضطرابمن

ا!عقاشطإذ،وانطلافاتلقيا،عنهاتصئمالمالكبيرةالمدنفإدن،والثوراتالفتن

بعضالمدينةعلىالسيطرةواستطاعوا،*املاوين!تنيهألافتنهخلال،نفسهابغدادفي

المعاصيوكانت.986بدائئةوأعتدةبأسحةالأهينجاذبالىيقاتلونوهم،الوقت

نأالمركزئةالسلطةاستطاعتوإن،بالعاصمةالشعبئةالطبقاتهنكثيرفيمعفشية

وأحدثت،والمأهونالأهينبينالفتنةقاهتوعندها.الأحيانغالبفيعليهاتسيطر

معاصيعلىإلهئاعقائا؟87الخريميفيهارأى،المدينةفيوالدهارالخرابمنالكثير

.188بغداد

الىوزحفوا،الدولةناصرعلىبالقوصلوالديلمالأتراكشغب،958عاموفي

ول.،!!!ولءصأء"ءلمو4"!ء*هكو33ءة"ععله!،علإ*ء3!35و؟بعدهاوما01/23،الطبري1850

ه".581-561.

07أكه*!!*!فىىيهمءلمي،فىي*ءل!3ث!عن!ييع3،رو؟289-279/4،الذهبمروج:المسعودي1860

!3ء*!ءرهل35".،؟5.

فيقصيدة"له.بشعوبئئهوفاخرالبرامكةوالى،الأصلفارسي.821نحوترفي.الخريميبعقوبأبو.187

بفداد".تالىلخ

قصيدته:نيالخريميقالهمئا.188

دوائرهاأهلهاعلىدارثمملكةدازبفدادبؤشيسا

كباثرهابهاأحا!ثلئاعاقبهاثئماللةأمهلها

غافرهساالجلاليذوفهلذببغداالمعاصيمنرأيغاقدكم

فاجزهاال!سئاكوعر!ضلادبذيواسئخ!الدينبهارن
حرائزهاواسئعبدثصبالرغمشلإ؟أت!العبسذوخغ

ذاعرهابلور!سسلاأمزوابترفاسفهمالجيرالزرفيوصازر

م74/8،نفسهالمصدرنكابالتفصيلوالمأمونالأمينبينالفتنةمراجعةويمكن.(451-450/8،)الطبري

بعدها.وما
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وقبض،بعضهموقتل،بهموظفر،وبالعاهةبغلمانهذحاوبهم،بهالفتكوأوادوا،داره

.989بغدادالىالباقونؤهرب،ج!عةعلى

رأبغاها،،العئاسئةالخلافةفيقاهتالتيالداخلئةالثوراتمختلفالىنظرناوإذا

ثماذة.صرأمشاذة،متطزفةيخرأمكانتامتطرفة،الشيعةالىتنتسب،الغالبفي.

العامالرأيإثاوةلعدمومحازبيهمالخلفاءهنخطةشذوذهاعلىالضوءتسليطكانور،

بظلميعاملون،الرسولبنتوأبناء،هاشمبنيهنالطالبئسيرىأنيرفضالذي

الرنجصاحبفييرىأن،المتشئعكالطبريبعفالمؤؤخينيمنعلموهذا.ووحشئة

الىراجغاالتطزفعنالفاطمئينتنزيهكانووئما.؟90"بالبصرةيخرجسفي"أؤل

،والغربالشرقفيالخلافةأراضيهنكبيرجزءعلىسيطرتهموالى،المتكاثرعددهم

الطالبئونؤالوها.بسهولةالدينعلىوالخروجالتطزفتهمةرذيستطيعونبحيث

فيكتئاالمؤزخونألفوقد.العئاسيالعهدطوال،ولقتلون،ويقاتلون،يخرجون

الفرجأبيكتابمعل،قاتليهمعلىوالسخط،عليهموالأمى،حفهمإظهار

الطالبئين"191.))مقاتلالأصفهاني

وبغيرمبايشرةعليهمالحربوأعلن،للشيعةبعدائهجهرهنالعئاسئينالخلفاءومن

علي،بنالحسينقبربهدمالمتوكلأهر،م850-849هـ/236عامقي.تحفظ

ئمنعوأن،قبرهموضعوئسقى،وئبذو،ئحرثوأن،والدووالمناؤلهنحولهماوهدم

عندوجدناههن:الناحيةفينادىالشرطةصاحطمحاهلأنفذكر؟إتيانههنالناس

إليه،المصيرمنوامتنعوا،الناسفهرب.192المطتقالىبهبعثغا،ثلاثةبعدقبره

.؟93أثرهومحوطمسهفيإهعائا،حواليههاوووع،الموضعذلكوحرث

العثصررافقفقد.الثوراتسببوحدهاوالعنصرئةوالطبقئةالطائفعةتكنولم

.168/2،الأممتجارب:مسكويهابن0189

*410/8،الطبري0190

من!شوراتفيالمظفركاظمعلهاوأثرف،لهاقذم!اتلك،أعلمفيما،للكتابنسخةآخركانت.191

منذ،الكب!رالمطعمنصفحة475فيققارسهمعبا!كلاوجاء.1965عامالنجففيومطبعتهاالح!درئةالمكتبه

كتمابه.الفرجأبوفيهائفالذيالعاموهو.م925/ـه3(3عامحتىالنبزةصر

المعروفة.الئعذيبآلة.192

.185/9،الطبري1930
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كان!ك،أنفسهمالسنعينمنالثائرونكانعندماخصوضا،الدواعيهذهالسمياصي

عامففي.السابقملكهمالىيحئونزالواهاالذينالشفيانئينمنثائر،هذةكلفييظهر،

معاولة،بنيزيدبنخالدبنعبدالتهبنعليالسفيانيبالشامظهر،م810هـ/195

أهريكنولم.19الأملإمحمدعاهل،جعفرأبيبنشمانعنهاوطرد،نفسهالىفدعا

وعندها.نفسهابغدادفيكثيرونأتباعلهمكانبل،العئاسئةالخلافةفيهئئاالسفيانئين

بنالتهعبيدخؤفه،المنابرعلىسفيانأبيبنمعاولةلعنعلى897عامالمحتضدنرم

!ي

هنذلكالىيلتفتفلم.فتنةتكونأنيامنلاوانه،العاهةاضطرابوهببنسليمان

ولا،معاويةعلىيقرخمواألأالجاهعينفيالماءيسقونوالذينال!ثعرابالىوتقذم،قىله

بلعنبإنشاقأهرالمأمونإنيقال،جذاطويلأكتاباالناسالىكتب،بخيريذكروه

تاويخمنكبيرةصفحاتثمانيفيوالكتاب.الديوانمنلهفا"خرج.معاوية

.91هالطبري

علىالشييئالإتجاهذاتالبويهئةالسلطنةبطغيانالطويلللتذكيرحاجةولا

للعلؤيينثوراتهنذكرناهاوهع.سئئونوهم،بعدهاالسلجوقئينوسيطرة،الخلافة

إعطاءفيالمبالغةلنايجوزلا،المذهبيالطاجذات،للسئةوأحيائا،والسفيانئين

طابغا،عشرالحاديوالقرنالتاسحالقرنبين،العئاسئةالخلافةعلىقاهتالتيالثورات

بعفهفاهيمألصقوارئماالذينالجدد،البخاثةبعضشأن،بحتاإيديولوجيا

هذافيهقامالذيالعهديتحفلهبمامععمقينغير،بموضوعهمالشخصئةإيديولوجئتهم

وفكرئة.عقائدئةمضاهينمنالموضوع

منفهايقرأمايسؤه،العئاسئةللخلافةتؤزخالتيالقديمةالكتبئطاليوالذمملأإو،

الوالي،أوالخليفةنراجوبحسب،مقاضاؤبغيرأنراداالناسقتلثنيوفظاخمجازر

والععذيب،الدهاءيأنفالإسلامقبلهاالعربنكانفبينما.الحروبفيوج!عاب

رئقا،الأموئةوالدولةالإسلامصدوفتوحفيرث!تنيالتقتيلأخذ،وفزكزبينويحار!ب

انتشرثم.هم4دمافيستبيح،المسلمينوصرالأجانجكايحاربكانالمسلمالعرلطلأن

الخليفةلمجلسهلازقينوالنطعالسيفأصبحبحيث،العئاسئةالخلافةفيوعظمالقتل

.562ص،العربتاريخ:وحتي،415/8،الطبري0194

.62-54/10،الأؤلالمصدر0195
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الظبريأوردههابذكروأكتفيلم(عينيهأمامتتدحرجالرؤوسمشاهدةالىيرتاحالذي

هرونوأنالمنصوو.بهغدرثم،صبراألفستمائةوحروبهدولتهفيقتلمسلمأباأنمن

،صبزا،الأسارىهنقتل،المهديوالدهعهدعلى،الرومبلادالىغزوتهفي،الرشيد

أسرىهنرجلآلافستةاعناقضرتجط،عفورئةفتحوبعد.996أسيزاوتسعينألفين

طالعبالمأمونبنالعئاسعلىالقبضبعد:التعذيبفيتفئنواأئهم!كالروأ91.

على،العئاسرجالهنوهو،الخليلبنأحمديحملبأنالمعتصمأمر،الخلافة

ثم.واحذارغيفايومكلفيولطعم،نزلاذاالشمص!في!رلطرح،وطاءبلابإكافبغل

.؟98وهاتإلانافكثاخرقيثماباء.عليهصاثم.كؤةلهوفتحت،بئرفيوضع

بأنوأهر،ورجليهيديهقطح:وتفنناههارةأكثرالخزميئبابكقتلهفي،المعتصموكان

بقرؤجلدفيوخاطه.جراممهتعذدكتمابؤمع،فيلظهرعلىبغدادشواوعفيبهيجؤل

علىوالمطلع.199ضغطهتحتاخغغق،الجلد!جإذاحعى،أذنيهبمستوىترناه،طرفي

منوحيدةولا،نادرةتكنلموالتشنيعالقتلفيالويقةهذهأنيعلم،القديمةالتواولخ

نوعها.

النربالىالعئاسئةالحضاوةإننقال-11

افرقئة،بالحضاراتصلتهالغربأعاد،الصليبئةوالحملاتالعريئالفتحلاؤ

ازدهاراللغربالجديدةالاسلامئة!هبراطورئةاوأضشكا.والثقافةبالتجايىة،خلالهاوهن

القائمة.اللأقاتفيخللمنتسئبتفعلوذةسوىالصليبئةالحملاتتكنولم.باهرا

العالم،ملولثهنوغير؟،وشالمان.02نشا!الرشيدالتيالعلاقةتشكلوقد

.153/8و،492-7/049،الطبري0196

.9/70،نفسهالمصدر0197

.78-76/9،نفسهالمصدر0198

يلأ..ولهما!!!م،ءييءلمكه،ه!*ءل!3كهيييةغ3ء!3ء*محلىول3"،.،991.54

مورس!جانالأبالايهزرومنهم،وشارلمانالرشيدبينالمتواترةالعلاقةفيالمحدثينالمؤزخينبعضىك!ث.025

الخميسعدد،البيروتئةالنهارجريدةفي()اللاذقئةجعفروإحسان؟1982طمخاصحديثفييفاكي!مودلافييه

لبدن،)،،م،الجدبدةالطبعة،الإسلامئةالمعارفدائرةفيعرقو!رافكتب،1980أبلول11

:241ص.!.ى(،!*)!ص!م)

*لأ(،!4**8ح4،**6*33*4ح3ع44عح*4*لماءحلمهء3*ة(لما!اة!املح*83حلآ**نهء3ءا-**5؟ة4ح4
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الرسيدلهرونكاناللذينوالغربالشرقبينالمبكروالتفاعلالإئصالعلىبارراشاهذا

والهندالتتربلادهنقصرهالىووفوداممثلينوالأباطرةالملوككبارأرسلوقد.فولرسل

ةي!حلابتأمينلهيأذنأدن،العظيمأوروبةاهبراطوروهو،شارلماناليهوطلب.والصين

.20؟افينةالهداياهعوفدهورذ،سؤالهإلىالرشيدفأجابه،المقدسبيتلحخاجاللازهة

فيليبالايهتورقالالعئامىالخليفةبهيتمنعكانالذيالعا.المردليلوهذا

العاثيةالسياسةزعامةفإذا،دياالتامحالقرن"طلع:(1978-18861حئي

نايشكهنوليس.الاثرقفىشعد01،!.افىلمانشا:اثنانشقاعها

عهدعلىالخلافةرقعةائسعترقد2"ثقافةوأرفعه!،الاثنينأقوىكانالرشيد
ء-!.

غربا،الاطلعصيوالمحيطيشرقاالصينبلادبلغتحتىضعوكتهاواشتذت،والمامونالرشيد

!أالعايشرالقرنانخفففيأنلبثهاالعرهذاولكن.وتركية،والحبشة،بأفريقيةهروؤا

ودسائسهم،الأتراكهكائدبسبب،سقوطهاهنقرودنثلاثةقبل،بغدادسلطانوتقفص

!.مووحشئتهمالمغولومطامع

آسيةوهن.203خاصبئوعإسهمبانمةوومجيقفيةطريبن..منالغربالمشرقنالمأثيردخل

ح4*3)ح!ك8*ح،ح4لماء3*أ،لماس!لماء"33غ5أ*"الما4ح4ه**ع3لأح4*3اح**!ع4ع343ءأ434ح"35،عح4،ء*

ياق3خطله3لما3*ا!س*ةه**،ءح3ءح*ع3ة!*83ءامل7غ4**3حالماء33حح33*أك!اك!س34ألمالماو3،أ4حعح4(ح*)اخ،*ءة"*8

ح(4آءلا4حاحلا334*لاحلاه57*لاء".*حأ*3*أ!آ!7أآ4ح3أ*خ3غ(3"ءاأ4أ4علا3*ححء++ال*،ع)اع(**آ!ه
8اةنجنجم"84ج.ا*عيهم))

)مركر!ة*-طء-حط*!ماحابينالسفاراتحصلت":ويقولالعاهلينبينالاتصالفيؤئد،لامنسالأبأها

لشارلمانتنازلالرث!يدأنأثبتالذيبيربنجاكومثله،(ءطل!ود03ءأ1/202)الرشيد(وهرونألمانبةفي!ثمارلمانإقامة

بقبامالاعتقادالىأميلوأنا.وعسد(!ك3ء!اك!لهرهح،داقىء3))/30)المقذسةالأماكنعلىالمحافظةمسؤولئةعن

بينللعلاقةالقديمةالعربئةالمصادرإهمالنيأرىلأتي،أولأ:الأقلعلىوجبهةأسبابلثلاثةالاثنينبيناتصال

طبيعيا،أمرا،المقذسةوالأماكنالنصارىالحجاجح!يةعنالرشيدلهتنازلالذي،النصرافيالفرنجةوملكالخليفة

العالم،القسطنطينئةهع،يتقاممانكاناالعاهلينلأن،ثانتا.حولهضخةإثارةوالمسلمينالإمامالخليفةيناسبلا

،وجدواأينمابالمسيحيينكبيزااهتمافاواهتئم،الوثنئةأوروئةفيالمسيحئةنشرشارلمانلأن،ثالئا.آنذاكاقمذن

ومساندته.البابابرضاوحظي

.215ص،العربحضارة:لوبونضستاف.201

.364ص،العربتاريخ.202

نصير،بنموسىهولى،البربرئزيادبنطارقبقيادة710عامللأندلسالعرئالبربركلأالفتحابتدأ0203

حتىبتقذمونالعربزالوما.الفتحنصبربنموسىتاج،التاليةالسنةوني.المغربفيالملكعبدبنالرليفعامل

نيمارتيلشارلفلقيهم.732عامالغافقالرحمنعبدالأندلسواليبقيادةفىنسةظب83*ء+فيتورمدينةبلغوا

،الانبعاثوعصرالأندلسفيالعربأدباء:البستانيأبطرسقائدهموقل،وردهم،كهآحة،أهحئواتييهسصل
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فيالايطالئةالنهضةعلىكبيرفضلالتأثيرلهذاوكان.2."هي!قرشلاأوروئةالىالصغرى

والهندئة،،والفارسئة.،اليونانئةالأفكارووصلت.عشروالخاهسعشبرالراجالقرنين

الحضارةوتعمزبتصبئةه.2.ترج!تبفضل،الأغلبفي،الغربالىوالصينئة

أكنافهم،فييعيشمناو،العرببيدمعظمهاكانالتيالتجارةأبوابمنالمشرقئة

وهن.206الاسلامئةالسيطرةخاوجبيزنطيةبهتتمتعبقيتواحذاتجاوئامركرأخلافي

مثللغاتهمدخلتالتيالعربئةالألفاظكثرةالغربئينثقافةفيالعرلنالتأثيرشواهد

والنمارنج،،والأرؤ،والصفة،والصراب،والزعفران،والمسك،والجئة،القطن

العقادمحمودعئاسولقول...،مملأالخوالمخزن،والقهوة،والسكر،والليمون

كالقباء،،يحصىيكادلاشهاوالبرتغالئةألإسبانيةفأ."ذ.خلإن(1964-.1889)

بفضل،عموفا،المسغشرقونوجاهر00207الخ،والرطل،والساقية،والقطران

.208الإفسانيالتراثعلىالعربئةالحضارة

ماريومارثينوالإيطالمطللمسنضرققتمبحث،1957عام،اللبنانتةالجامعةشث!وراتفيصدروقد.(16-8ص

فيوالفكرئةالأدبئةالعربحياةأفا.العربئةالصقليةالحضارةفبهتتجفى،،صقليةفي"المسلمونبعنوانمورشو

الثقافة،دار،2"""!عئاسإحسانالدكتوركتابهوفيهاقىأتهمافخير،آنذاك،صقفية

"تاربخ(1899-1806)أماريمبشالكتابمنكلاهماوعئاسموربنوأفادوقد.1975،لبنان،بيروت

حةول4غ)حلو!*)،434!ةءكا3دريملومل"اء*ةةل!ءفىلمةياكه3،.اء7:أجزاءثلاثةفي"صقفيةهسلمي

عي،ه*4*ع4أ2أه*أ،حـه(**أ*،،3991-339.

.115ص،الأوربئةالحضارةفيالعربأثرالعفاد:محمودعتاس.204

الىالبرنانعلومنقلأنه(912يم820)البعلبكيلونابنقسطاعنحديثهخلالالسودايوسفذكر.205

الأساس،العربيةاللغةعنأوروبةالىنقلهافكان.اللاقينئةاللغةالى،الوسطىالقرونفي،ئقلتومنها،العربيةاللغة

بخلولا،حقيقةعنالقولهذايحتملهماومع.(170ص،الحضاريلبنان)تاريخالغربئةالمدنئةعليهبنيتالذى

لوقا.ابنفضلفيالمبالغةمن

!لأ..!*ول"ا")(عفى!س.".؟/،،،،،6.*ءلم،.؟،،3،04ر،،،ة،/3،ر!3،،،!الهرع32"".1)-ا5ز(حء.،".مع،يع"ا.،"مل..602

0،ءلملم،قىه19681".314.

.910ص،الأوربئةالحضارةنيالعربأثر:العفاد0207

آ*ح4*!3!5!اكى3و،الغربعلىتسطعالعربشمس:3ة8ق4*ى**2هونكهزيغريد.208

ومحر5ءهء434"8،ء3ة5*4ء*ء!".844226.،لو!*ة*!*ء!،*ص"،كهعءهـك!ءهء34".،67-،68.

عناولنبعفىوكانت.(39ص،العرفي)حضارة"الغربفيعجالعرب"تأثيربأنلوبونضستافوصزح

أثر،ىبفيوجاء.(671)ص"والفربالشرقفيوتأثيرهملأؤروئةالعربنمدينآ:الشأنهذافيمعئرةفصوله

موضوع،ومدنئتالغربثقافةفيالإسلامئةالحضارةأئرموضوع"أن(4)صالأوروبئةالنهضةفيوالإسلامالعرب

.8بارزامكائا،الما!يالقرنأواخرمنذالمستشر!نالعلماءدراسماتمناحتل،النواحيمتشغب،وامح
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تقويم،بإعادةأأونسكو(والعقافةوالعلومللتربيةالمئحدةالأمممنطمةوأسهمت

المؤتمرأتزهالذيالاقزاحعلىفبناة.الأوروبئةالنهضةفيوالاسلامالعربأثروبإبراز

،(1962الأولكانون-الثاني)تشرينعشرةالثانيةدووتهفيللأونسكوالعام

دواسةسشروعالمئحدةالعربئةالجمهووئةفيللأونسكوالقومئةالشعبةتتبنىبأنوالقاضي

الىنزجمثمالعربيةباللغةئعذ،الأوروبئةالنهضةفيالاسلاهئةوالحضارةالعربلأثر

فيالجمهورئةء!لعمنلجنةللأونسكوالقومئةالشعبةدعت،الكبرىبعفاللغات

عشرالثانيالقرنهنتمتذهرحلةفيوتنفيذهالمشروعخطةلوضع،المعرفةميادينمختلف

،الأدب:الحضارئةالميادينمناللجنةفاختارت.الميلاديعشرالسادسالقرنالى

والناريخ،،الملاحعةوالمعاوفي،والجغرافية،والطب،الطبيعئةوالعلوم،والفلسفة

وضث.هئ!لعهنبهيقوممنالىقسمبكلوعهدت.والموسيقىالفنئةوالتحف،والع!رة

النهضةفيوالامملامالعربأثر:بعغوانكتابفي1970عامجمعت،الأبحاثانتهاء

كريلرللأستاذمعئرقولا،الكتابهقذمةفيعندهالتوففيستدعيوهغا.209الأوروبئة

:قالحا21."المسيحيئالغربفيالاسلاهئةالثقافةأثر"فيلهبحثخغامفيجاءيرخ

بهندينالذيالعظيمالثقاثيئباللاينالتذكبربهقصدتاريخيئعرضفهذا،"وبعد

العواصمالىنسافر،سنةالألفهذهداخل،المسيحئيننحن،كعاأنهنذ،للاسلام

الحياةوفلسفة،والعلومالفنونعليهمندرس،المسلمينالمعفمينوالى،الاسلامعة

،قيامخيررعايتهعلىالاسلامقامالذيالكلاسيكيتراثناذلكجملةوفي،الانسانئة

معالمتعاونالعقالهئةالقيمنبادلمركزبإثراف،والنشرللتأليفالعامةالمصزيةالهيئةعنالكتابصدر.209

الأونسكو.

للرونجسور،،!4ءلمىح4وللمء3حه*4318رهل،ةه*لمه!يءلمي،45ييهلإ*ء،3134ح"بعنوانمطولبحث.2؟.

بالولاياتبرنستونبجامعةرئيسهأصبحآ،وآدابهاالشرقتةاللغاتبقسمأسساداكانالذي+.عالألماح3+*وله*

منبدعوة،1953سنةووشنطنبرنستونفيغقدتالقالاسلامئةالثفافةعنالعاثيةللندوةقذمه.فهي!مألاالمتحدة

المعنئينالغربعلماءومنالإسلاميالشرقء!لعمنعددفيهاواشزك،الاميركيالكونغرسةب!كموبرنستونجامعة

باللفةكئابفيللندوةئدمتالتيالبحوثمجموعةمعالبحثذلكترجمةنشرتوقد.الإولمئةبالدرامطت

التهخلفمحمدنثرهعلىأأثرف"إسلامئةودراساتبحوث-المعاصرةوالحياةالاملامئةالثقافة":عنوانهالعربئة

،1958-1957سشة)باكس!ان(لاهورنيالندوةمنالثانيةالحلقةعقدتوقد.(1955،القاهرة،أحمد

عاموالانكليزئةوالعربئةردتة11باللغاتكتابنيالبحوثونشرت،الغربنهضةفيالإولمبحوثهابعضوتناولت

.(5ص،الأوروبئةالنهضةفيوالاسلامالعرب)أثر1960
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التيالروحيماؤجأنيجبهذاكل.وترعاهتتففمهأنأخرىئرةأوووئةاستطاعتحتى

فلنذهب.والروحئةالثقافئةهدايانااليهنحمل،الاسلامنحو،المسيحييننحن،بهانئجه

أذيغانحنإذاالعدالةحدودنتجاوزولن.القديمالذيننؤذيبالمساواةشعورفي،إدأاليه

فيوأعطينا،التبادلثروطتناسينانحناذاحفاهسيحئينسنكونولكئ!ا،بربحهعليناها

.211"بالجميلواعزافححث

التيوالتعاقيالاحتقارووحعلىالقضاءفيبعيدحذالىيسهمالواعيالغصريحفهذا

الىالأهوروئعيد،العمومعلىوالمشرثيئالعربطالتراثالغربئينمعظمبهايقابلكالن

والاحتراموالتفاعلالانفتاحعلىولساعد،الموضوعيئوالحكمالعلمضوءعلىنصابها

الخاصةوالثقافئةالقومئةالاتجاهاتتكاملفيولفيد،الحضاواتمختلفبينالمفترض

.الشعوبمختلفلدى

عن!أثر!ا!هذىالغربفيأثرالعربئةالأع!لالكفبولبعضكانوز

لفلسفةيكنلمفإئهعليها.وبغائهملها،وتقديرهمالغربئينفهمبفضل،العرب

هامثل،وفاتهبعد،العربفيالأثرمن(873-796)الكغديإسحقبنيعقوب

.212اللاتينئةترجمتهاخلالهن،الغربفيلهابهان

العربىالعالممعتغاهلتالتيالشعو!أبرزهن،والأتراك،والأرمن،اليهودوكان
.!سص!س

التجارةعلىوسيطرتهاشثهماطهابفضل،والنفوذالسيطرةهنكبيراشأثاوبلغت،القديم

نقلفلأفغالأإسهافاا!سأوقد.الدولةثنيالعاليةالمراكزوتسئهمها،والعالمئةالعربئة

هذههنكلعلىاضو8ألقيأنفرأيتها!ضأالنيالأقطارمختلفالىالعئاسئةالحضاوة

العئاسئة.الحضاوةفيهكانتهاعلىدالا،الثلاثةالشعوب

ايود0

الشؤونفيخصوضا،الجاهلئةهنذ،القديمالعربثالعالمفيمهفاهركرااليهودإحعل

مخترعووهم.عاهةوخدمات،ونخاسة،صياغةمنيتبعه!وها،213والمصرفئةالمالئة

.6-5عى،الأورويئةالنهضةفيوالإسلامالعربأثر.211

.59ص،الاسلامئةالحضارةفياليونانيالتراث:بدويالرحمنعبدكتابنيمايرهوفماكس.212

سث!اركهلا،معئنةخدماتاوباخغصاصات،معئينعنصرب!فزدالجزمعن،اليوم،الحضارةعلماءجنح.213
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.22861عامبالمتوكلفعلوا!ك،قتلوهاوتنحيفعلىعملوا،بمكانتهممصئاأحدهم

الدينلهذاالصينأهلمنكبيرعددلاعتناقسبباالإسلا!فيالأتراكدخولوكان

فيهستقفةإسلاهئةتركئةسلالةأؤلالغزنوئوناشس،962عاموفي.228طريقهمعن

نأالى،الاسلامفيوأدخلوه،الهندثماليفتحوا،0251و1401طميوبين.إيران

منجاءتركيئرقيقابنوهو،طولونبنأحمدواستطاع.السلاجقةعنهجلاهم

عليها،سلطانهامتذالتي(905-868)هصرفيالطولونيةالدولةيؤشسأن،بخارى

وهصرسورلةحكمالذيالإخشيدفيطغجبنمحمدوكان.والموصل،سوريةوعلى

ونشأت..فرغانةهننركيارقيفا،الطولونئةالدولةأنقاضعلى،(935-969)

كانتوإن،تركئة-فارسئةبيئةفي،الغزنوئونعليهاقضىالتي،الساممانئةالإمارة

.229فارسئةحضارتها

آسيةيحتفونالأتراكأصبح،العاثرالقرننهايةفي،إنهالقوليمكن،وهكذا

السالف،عهدهاالىالبلادأعاد،الخطووةبمنعهىتارلخيحدثوهو.كئهاالوسطى

فتقهقرت.والعاداتالأخلاقخاثمن،بداف!شعبيدعلى،سهوبمجزدكانتيوم

اليونانحضارة،بجدارة،تحضنكاشكاوالتي،القوافلطريقعلىالمنشأةالمدنحضارة

فيوشرع،القديمةبالحضاراتالصلةقطعالزكيئإنالقوليمكنبل+والصينوالهند

الهدمعلىالأتراكأثريقتصرولم.230العسكرئةعاصمته،صنةمنانطلائا،الئهديم

هنكثيزايغئرأناستطاعالعئاسئةالخلافةفيالشعبهذاتغللإنبلوالتقهقر،

.23؟البعيدةولاياتهافياوالعراقعةصاصمهافيإن،هلامحها

ليثيةحضاوة-12

كاشكا،البيزنطئةالاهبراطورئةوبعد،القديمالعهدفيالكبيرةالحضاراتبعد

.227/9،الطبري0227

.ول!مء*!!!،ييءلمكه،ءسلأ!لء*333ءمهيء3!!3ء*!يء!هل3".228.15

كاه.!ي."229.50-53.0

آ.!أسع!**!ص،صر+د!ك3ء**"كاهح*ء3،د0))/32.56.

ء.(ع.للاء3،ص!م!م!ولح.".مل4ءكة!ءفاءكالم"*ءلموحمل!عك".،اكع،".123.51
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كاشا،الدخقئةأو،الطاقةفإن!لمرفئةحضارةالاسلامئةالحضارة

نأسورديلدومينيكئمدوقدالعبيد.عضلاتعلى،منهاالأكبرالقسمفي،تعتمد

العبب!مررر-.أهئمتجاليةوكائما.232تجاهلهيميه!لاسياسئادووامثلواوالعبيدالخدم

)آمعيةالأتراكوبلاد،233الصقالبةبلاد:ثلاثةالإساسئةومنابعها،آلت!أرات

----،-----------.اور!ان43د*و"(الص

اهلخراسانيأباأدكاعلمغاا0إذالإسلاهيةللحضارةالجدلمبالطاجهذانسئغربولا

.بقيامالعئاسيون-لهايدينالتيالقؤةراسعلىكان،الفاوصيالمولى(75ه)ت

نجلأ"5،فىيتزوجهاالتيالبربرئة،الافة،الخيزرانوكانت.ه"دو

خلافثه،هنأشهرأربعةلذلكمضىحتى،تسألههاكلالىيجيجهان.،الحيائج

عددوكان236"...بابهاالىتغدوالمواكبفكانت،فيهاوطمعوا،عليهاالغاس"وانثال

عهدعلىالرومبلادالىالرشيدهرونتروةفي،الأسواقوأهلالمطؤعةسوى،المرتزقة

بغيرالمحاربينوالمواليالمرتزقةىالخلفاوأنفقعنمر"2.ألفمائة،المهديوالده

وخه"فعنلإماللخلافاالباهظةشاواالغنىورسل،دعامةلأئهم،حساب
-".-

الذينالخوارجلحربالفاخمسينفيافىيقيةالىحائمبنيزيد،771عام،ر"ا

-""--لا،.دفيه!الف...هفأيريمعن-،.-..ثلاثها!عيث!-.ثدائفق،بهاكائوا

!هأتراكوموالوجزد،،حرس.ه"!اعليهارتكز.

ثرلية!.ا.الذالمرتزقة0هنويخر،وهنود،وصقالبة،.و،ونبط،ويشركس

.239بغدادفيالبلاطمداخليملأونوالعبيدالخصيانصعاليكوكان.الععاسيئط.

علىقضىالذىوهو.عظعماثماوا،والجاهالئفوذهن،المعمصملهائد،الافشئنوبلغ

!.ص!ل!*!م،ى،هثيءلممهي!ينغهـلمء7.ء،232.64

والشرقية.الوسطىأوروبة.233

*.،م!!!ولءسأط*ءلمد،هو*ءل!و3ء*ء3ء،3*محلى*ء3!".،94-،234.95

.176-175ص،الإسلامئةبوع!شلاتاريخ:بروكل!ن.235

.5/802،الطبري0236

.153/8،نفسهالمصدر0237

.4/84،نفسهالمصدر0238

*.ام!*5،لل33"غ،/239.130
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عفورئةفتحفيا!نىالخليفةيدنوالزراتمنوغيرها،الخزهىبابكثووة

افطأل!نير!شعبووصله،بالجوهروشاحينوألبسه،الخليفةفتوخه.التحصينيدة"ا

.بصلاتللشعراءواهر،يمدحونهالشعراءعليهوأدخل،السندعلىلهوعقد،دوهيم

:قالالذي،الطائيتفامأبومدحوهوهفن

241الأفشينالمشرقفحلبالسيؤفافتض!هايهممودد.عذوة24.ناكقد

"":الباهليالضخاكبنالحسينفيهوقال

242المغتجئمبكفطالتمتذرشهسيفالأفشينإئتا

وإلمدينةهكةعلىوالئاالمعتصمأقاههإذ،ض!ناأقلالخادم243ابتاخيكنولم

.24الحبئعلىأهيزاجعله.م848هـ/234عاموفي،المنابرعلىلهودعي،والموسم

يحثيروكانالمعتضد،بنبالتهالقاهرهكانه.وفضب،المقتدرالخادمهؤنسوقتل

.24"ذبحهأنالقاهرلبثما،ولكن.العهدينعلىبالوزراء.م

هرونبلاطكان،خيالئةأعداداالخلفاءبلاطاتثثيالحريمهناؤلوبلغت

.246بغدادمدينةثلثيبلخ،الخاصةوأهل،وخصيان،حريمدورمنفيهبما،الرشيد

موكبثنيوهشى.248الآلافالأربعةوالمتوكل،247الألفينالرثميدجواريعددوناهز

سبعة،الرومملكرسليستقبلوهو،917سنة(932-958)المقتدرالخليفة

وكان.25.والخصيانللنساءخلافتهفيالحكموكان.249حاحطوسبع!ئة،خادمآلاف

واستلزم.أفريقيعبد00042و،تركيئعبد05024وحدهمالطولونئينلدى

.75/نلألمصدحصنف!ل!!

.م814/ـها99عامالمعئصممغهفاشتراه،طثاخا،الأبرشلسلامخزرلاغلاقاإيتاخكان.243

.166/9،الطبري0244

.268و245-249/1،الأممتجارب:هي!كسمابن0245

.369ص،العربخب!لات:حئيفيليب.246

.328ص،الأؤلالمجفد،العربيةاللغةآدابتاريخ:قيدانجرجي.247

.39/5،الذهبمروج:المسعودي0248

.369ص،العربتاربخ:حئيفيليب.249

3*يلألماة3ح!*!!م،لههـ*أ3ءه.حء"1962،".020.267
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القاهرةفلأالفاطيالبلاطحريموضئم5251طويلةلفترةالخلافةجيشتبئةالزنوج

هنأصنافعلىوهتدزبات،ت!ف!،الغالبفي،النسوةهؤلاءوكان،ألفاعشراثني

والمدينةكبغدادالكبيرةالحواضرفيخاصةمداوسلهنوكانت،والمهاواتالفغون

.252وترطبة

على،(1037)الأتراكوالسلاجقة،(945)الفرسالبويهئينجحافلسيطرتولما-..+

تقريئا،يثيءالمدنيةالخليفةسلطةهنيبقلم،بالسلاطينزع!ؤهموتسخى،الخلافة

عامالطاخالخليفةبويهبنالدولةبهاءخلع!ك،ولخلعونهالخليفةينضبونوأصبحوا

علىالأحوالكلفيحافظالخليفةأنإلأ.253المئقيبنالقادومكانهونضسب،991

تارلخهنهتقذهةفترةفيبهتحكمواوالعيدالخدمأنوكما،والعظمةالسيادةمظاهر

كئع!مشو،والاستخفافالهيبةمنبكثن،عموئاالناسيقابلكانفإئه،الخلافة

بحسبحضرتهفييقفونفالناس.أفولهاحئىالععاس!ةالخلافةمطلعمناستمرتبتقاليد

حافربعضهمقئلوو،،ورجليهيديهعليهالقادمونبقئلانلهيروقوكان.هراتبهم

عناخجبالأمينأنحتى،2والخضولحهالطاعةإظهارفيؤيادة،عليهاوهومطمته

.255بهموإستخ!،وقؤادهبيتهوأهلإخوته

مجراهعنيتحؤلاو،يضعفأو،الباطنيفسدعندها،ودولةحكمكلوفي

والمظاهربالتضليلالأمورحقيقةبغطيأنالحاكميحاول،الأعاصيروتجرفهالطبييئ

فكان.الأحداثيعايشوالمالذينالأجانجطمنالزائرونيكونعندماخصوصعا،الخادعة

وا!لهته،مجدهيظهربمايستقبلهم،الخلافةدارالىالأجانجكاالرسليردعندمما،الخليفة

في"فشاهداالهدنةيلتمسان917عامالروململكرسولانوردهيومالمقتدرفعل!ك

.256"اهلاههاالجمعوكثرةالجيشهنطريقط

ورئتا،والوجلالتهئبدفيعلىالخليفةهنحرضاأقلالرومهلكيكنولم

!.ول)"!لسأم!،ى*ءلمثه،،ءءيح.7نمءكة،*ه.".،28-،29ء152

07!م*8!،ع!سلى"،!كمل4يهم4ء*!كو3*ع؟ع3ع،ءلهرعي!*ء3!".2520001

بعدها.وما201/3،اياممتجارب:سكويهوابن،64-63ص،الفارقيتاريخ.253

.217/8و429/7،والطبري؟86/2،الأخيرالمصدر0254

.9/805،الأخيرالمصدر2550

.54-53/1،الأممتجارب:مسكويهابن0256
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فيمعئرةالرومملكمعحمزةبنع!رةوقضة،اليهالخليفةموفدينفوسني،الذعر

،الفرساوالرومعنوالعاداتالرسومهذهمثلالعئاسئوناقتبسوإن.257الشأنهذا

وحاجاته.طبعهئغاسبهاالغيرعنيأخذالانسانفان

اولداليسسئةعلىوكالمسلالحلانةاآلحكمعلىم!لموالأتح!!التكننمتيهاأينايحسمنالطوائصليد

وااليونانيكالعالم،حضاراتجملةهنمركبعالموهو.الكلمةهعنىبكلإسلاهيئ

.258الشاسعةمساحاتهفارقمع،الروماني

الربئةاللغةإننثعاو.93

أاك!مجوعلجها.وسيطروافقحوهاالتيالأصقاعمخلفالىلغتهمالعربحمل

،القرآنلغةلكونها،المقدحذ.جداكعرتقدالعربئةلفغة"كا،الاسلام

مئلهالذيالدوربسطالنافلهنوأصبح.المسلمونيعتقد!كالجئة.،وأهل،والرسول

منالعربئةلفغةماينفيلاوهذا.وديمومتهاالعربعةاللغةلانتشاربالغسبةالكريمالفرآن

.259والمرونة،والاشتقاقالمعبير،ل!جك،بقائهاعلىتساعدصفات

،الرومملكالىحنرةبنرة4الخلفاءبعضأوفد":138-137ص،البلدانكتاب:الفقيهابن0257

حتىفجلست،بعيدةمسافةعلىالرجلشهئخخبمكانالىفانتهيت:ظرةقال.والرجالبالخيليتوغدهكئب

،دازافا"دخلت،دارهالىوصلتدم.مراتثلاثالإذنأتىحتىفجلست،آخرمكانالىفسرت،الإذنأتى

أموتفلن،الموتمنبذلاضلت.بذاذلكمنأجدلاعلولوطريق،الطريقج!بيعنأسدانطرككاعلىوإذا

طريؤ،علىيختلفانسيفانواذا،أخرىدازاودخلت،فجزت.سكنابينهماصرتفلما،نفسيفحملت.عاجرا

التهفاستخرت.السيفينهنبسفمنيالأسدبنمنسفمنىالذي:فقلتلقطعاها.ذبابةبينهماترلوانهفحزرث

أكادفسيحبهونيهوإذا،تيوهالىصرتفل!.الملكوفيهاثالثةدازادخلتم.سكنا،بينه!صرتفلما.ومضيت

شيتا.أبصرلمحمراءسحابةفغشيتني،ثلثهقدرالىانتهيتحتىفشيت.وبينهبينىالبعرمسافةلبعدأبصرهلاأن

بصرييث!غف،خضراءسحابةغثهميتنيالثلثيننحوبلغتفل!،فشبت،ففمت،عنيتجقت!م،سماعةمكافيفجلست

."...الخالملكالىفاننهيت،فشيت،قتلهم.تجفتحنىفجلستمنها،

فإنه!،والسيفانالأسدانأما":لهقيل،والسحابتين،والسيفين،الأسدينقضةعنحمزةبنكأرةسألولما

وقطعة،أحمرباقوتقطعةضوءمنفكا،السحابتانأماءبذلكلنرؤعهمالملوكرسلمنعليناوردلمنئحتالحيلة

أخضر".زئرد

.لهلأط!*!!*!!3*ءكاهمءلمفى،"ى!3ء3ءأيهميلهرءلإ*ء3!3،".،"،ح،94المعنىهذافيانظر.258

بعدها.وما289ص،2*،الإسلامضحى:أمينأحمدراجع.259
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سوويئ:الآتيالشكلعلى،العرثنالفتحتجل،الرعئةاللغاتوكاشت

كلني،الآوامئةوكاشط.اروفالساسانييخما(الفهلؤية)أووالبهلؤية،البيزنطئة

الأمبراطورئةفيالغربئةالآراهئة:لهجتينالىتنقسموهي،الحئةالمتداولةاللغة،مكان

تلمود.62لكعابةوالسافىسالراجالقرنينبيناستعملتوقد،وكتمابةمحمادئة،البيزنطئة

الىالأضىهيوانقسمت.الساسانئةالأمبراطورئةفيالشرقئةوالآواهئة.أووشليم

القرنينفيبهادؤنوالتي،الي!ديبلهنوالمكتوبةالمحكئةالبابلئةأؤله!،نرعئتينلهجتين

لغةأصبح!تالتيالكتابئةاللغة،السريانئةوثانيته!.البابليالتلمودوالسادسالخامس

سوريةهن،وغيرهمونساطرةيعاقبههنالمسيحئةالكنائسلكلالكنسئةواللغة،الأدب

عشر.الراجالقرنالىالراجالقرنهناؤدهارهاعهدوكان.وفاوسالنهرينبينهاالى

علىالاسلاهيالعالموحدةوساعدت.خاصةأبجدئةوالنساطرةاليعاقبةهنلكلوكان

.261والغربئةالشرقئةالآواهئتينبينالتقارب

وأخذت،فيهافأثرت،العربئةاللغةئةاسئةالفااللغة"تفا،إيرانوفي

منوكان.عربعاقالباوائخذ،العربيالشعرأوزالن،هثلا،الايرانيالنظمفطاوع،عنها

كتبالذيسيناوابن،262نواسوأبي،المقفعكابنصبئةلغتهموفلاسفةأدباءالفرس

القرنقبلمصرفيالعربئةتنتثرولم.العربئةباللغةبخارىفيالكبيرةالعلمئةمؤلفاته

هنا4وبد.نل!جرتالىاحتاج،832عاممصرالىرحلتهفي،المأسنفالخليفة،اقاسح

العاصر،القرنوفي.العربئةاللغةمصرفيالقبطيالاكلروشعرف،القرنهذا

التعبيرفيالقبطئةوانحصرت.لهالناسفهمهنيتأكدلكي،العاذيةكتماباتهفياستعملها

خلالالمكتوبةالقبطئةعلىتقضيأنالعربفاستطاعتثمبالعل!ء.الخاصاوالديني

القبطئةبينما،القرنهذافيظهرتبالقبطئةالكتاباتآخرإنإذ،عشرالثالثالقردن

.263العاشرالقرنفيغابتالمحكئة

شفهتاوتناقلهاسيناء،طورفيموسىعلىانزلتالتيالمعرفةومعناها،اليشناه:قسمانال!لمود0265

أندرمنوالتلمود.اليشناهشرحوهي،ابىلومعناها،الغمارةاووالج!رة،الناموسوعل!ءالحكاءأيالحاخامات

.(4،1981ط،بيروت،النفائسدار،وتعايهتاريخه،التلمود:خانالإسلامظفر)راجع.العالمفيالكغب

07طء*8!!ع،ىيهمءلمدلأ3"ءل!د3ج"افي3كاجلهرعلإ*ء33"".126.92-93

.فارسبلادمنالأهوازنيولد.262

ول.!م*!!*!،".54ع964زول.*ه!،*!م*،!!ول،كهء8ء3.ء!ز!.،سأم!ل!"أول!سيهمءلمدة.632

ج،ءيية47ءدةلمة*ةء".،08.



الحاصلا!*ب1

الصئاعالب-أ2

التجارة-3

الغهرئةالملاحة-4

البحرئةالملاحة-أ5

البزئةالمواصلات-أ"60

و!ئحتمايخا

اتحظةفيئإ!ض

63





صلاتمخاا-

الوقتني،وكانا.الخلافةهالعباسئةالأساسئينين4الغذاواللبنالخبزشكل

.هستديرة\رقيقةأرغفهبشكلكانالشرقخبزأنصر.أوروئةأغذيةأهئم،نفسه

الأهكنةفيئزرعكانتالتىالذرةخلافما،المروئةالأراضيكلقيتزرعآوكاش!
حه

القليل،بالماءتكتفيالذوةلان،وكرمانالنوبةبلادوفي،العربئةالجزيرةجنوبئماالجافة

هنكثيرفي،وئشكل،الرطبةالمناطقفيئزوعكانالذيالأرريؤكل!كتؤكلوكانت

.2الأساصيالغذاء،الأهكنة

يكنولم.الآونةتلكفيالمعيشةزوءعلىدليلالعراقفيالقمحأسعاووارتفاع

العربعنديأتيكانوإئما،والصينالهندبلادفيهو!ك،عزيزاالعرببلادفيالأرو

وقل،.3والبيفواالخبزيأكلونبغدادفىالناسوكانالشيير.هرقبةدون2يرنبةفي

فيأكلون،طعام!يطئبرنوكانواوالارز.،والبقول،السمكاشهلاك-،عندهم

والكزفس،،4والممئذاب،والكفونوالكزقدا،،الخلهعأحيائا،،السمك

اليرهي.قوتهالشعبجعلهالذيالأوزخبزخوزستانأهلوصنع.هوالجوز،والخردل

وأسهاوعلى؟ءبالفواكهئزرعالبساتينوكانت.القلقاسوالمجريونالفلسطينئونوزوع

.الرفاقيسئبه:216/8،الطبري001

!.3هى!!م!س،طءلمو،"يم*اءةي!غ7ءلمفى".2.86

.(150/4،الذهب)مروجفاس!طابهاوسكرمغمنعخهيوئالهخضر!المنصورأنذكر.3

الطب.فيخيصوضايستعمل،كريهةورائحته،أصفروزهره،الصعتركورقورقه،الرفانيشبهنبات.4

.345/4،الذهبمروج.ه
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"البلدان"كتابفيالفقيهابنقالحتى،المتنؤعةالعديدةبأصنافه!كروم

سئه،وحداثةشبيبتهعنفوانفيمسافزابيتههنخرجرجلأان"ولو:(*125ع)

حتىوصغيزا،يهرمحتى،فصراهصراالكروميتتئع،فصقغاصقغاالبلدانواستقرى
!صه

وناحية،الاقاليممنواحذاإقليئابل،بأنواعهالعلموإحاطة،أجناسهيمغرفى،يبدن

واخعلاف،فنونهكثرةكانتإذ،وبهرهوعره،وغلبهلاعوؤه،الأرضأقطارمن

قياسئة.هقاديرفيهالدواليوبلغت،ن!افيالكرمةزراعةوكزت."ئدركلاأنواعه

الىهنهاتحملوزوت،واسعةوكروم،شنؤعةوثمار،كثيرنخيلسائرافيوكان

.6بغداد

:ههك!افلاهنجديديننوعينالممتازالعباعيالمجتمععرف،التاسحالقرنوفي

بختانالاحنفالنيالناسالىفدما،العراقنيوجودهماقفةوعلى.8والنارنج،7ئرفي11

ضعره،في9المعترابنوذكرهماللميلاد.التاسعالقردنهنتصفحوالىالمتوكلبنالمعتر

:فقال

كاللهبعثحمر؟فيصفرئهث!دبلماالنارنبئكأئما"

الرقي!ثخولهتاحمرثمفاصفبرعاشفارأىمعشوقووجنة

.أيضا:وقال

الطرلثللنفسيىتحدهمث!ونةحعذايا
دقعثهنيخشاهلهاكافورةكأئها

جلباكهةالفامنالنوعينهذينأنهنالمسعوديذكرههافادحةمناقضةيناقفذلكولا

شجروكذلك":944عامحوالىقالإذ،التاسحالقرنبعدأمملأ،الثلابعدالهندهن

البصرةالىئقلثم،ن!عبفررع،ال!ثمائةبعدالهندأرضهنخلبالمدؤر1ئرفيواالنارنج

وساحلوأنطاكيةالشاميالعغرمنويخرهابطرسوسالناسدورنيكزحتى،والشاموالعراق

.167ص،والم!لكالمسالك:حوقلابن06

ش!ح.44ءآحأ3الكئادالعاهةتسغيهالليمونمنضرب:جتر!لاوا!لإنرتجلهوئقال.7

.53**8عغثيم*3ح"البوضقبر"نعقفارسئةكلمة.8

،المقتدرخلعبعديوموبعضيوقاالخلافةولي.شاصأمير:(908-861)المعتربنعبداقهالعئاسابو09

والصناعة.بالوصفشعرهتمئزخنفا.هات."بالته"المرتضيوئفب



67الحياةمرافق

الهندبأرضفيهيوجدالذيالحسنواللونالطئبةالروائحمنهفعدمت،ومصروفلسطينالشام

البطيخ"دار"كهةبالفاوشيت.\."البلدصئةولظ4ءواواكبئالهواء!لكلعدم

البطيخيقذدونكانواحيث،خاصبنوعفارسبلادوثمالمنالعراقفيالفاكهةهذهلكثرة

!أإلاهنافيالبندورةولثكاستع!لالمطابخفيالرئانواستعملوا.العراقالىويرسلونه،الجئد

والخشب.وبالزيت،الرفانبصناديقمحفلةبغدادالىالفراتتقطعالكثيرةالسفنوكانت

الشامهنيجلبفكان،الأبيفالمتوشطالبحرنباتهنلأنه،ؤشونالعراقفييكنولم-

احقوركانتالأئامتلكومنذ.أيضاالشامبلادهنيجلبالغفاحكانهثل!،الشكالئةوأفريقية

!ك،البصرةحولوخصوضا،السكرقصبفيهؤرلحوقد،كبيرةبمقاديرالعراقهنتصذو

،لدمشقيئافلتنب!ثميرازالعمرفيالاخاكأصواشمهر.كثيزاوعسلأسكراهصرانتجت

.11بمكةوالخو.،بنيسابورساوا،ألعصلويئأ،بالرملة

قصائدفيوألوانهوأصنافهمستفييفللطعاموصفللمسعودي"الذهب"مروجوفي

طائفة13قتيبةابنوذكر.؟2الفارسئةالألفاظمنالكثنيتجفىحيث،العئاسئينالشعراء

والثوموالتضلوالفطرالكفأةوشها،العئاسزالعصرفيئزرعيهانتالتيالخضرهنك!بنرة

وال!ميلقوالمثاءوالخياروالباذنجالنوالفجل()اللفتة"صواوالقنبيطوالكرنبوالكراث

وهنواللوبياء.دلةاوالسخاق)الفول(الباقلاءاووال!بايلىوالبقولوالقرعوالهلتون

والسمنباقرالمخلوطوالجبنوالحيسةوالهريسةوالعصيدةبد.ذ"اصنوف

الشمص!41.فيف!االلحمأيالقديدوأكلواوالسميذ،

جنوبهنالمجلوبالعنبرمكانهواستعمل،العئاسيالعصرفيالبخوواستع!لوقل

مصدؤايشكل،والحيوانئةالزراعئةمحاصيلهنزرةعلى،عدنمرفأوكان.العربئةالجزيرة

والمسك،والعودالعنبريصذوفكان.فيهونجكاتتلاقىالتيالبلدانوهنأرضههنمهما

الكبيرالشرقيالبحروالقلزموجذةوالبصرةوفاوسوالحبشةوالزنجوالصينوالهندالسندومتاع

3945-2/384،الذهبمروت!.\.

.7ص،التقاسيمأحسن:المقلاصي011

.257-250/5،الذهبمروج.12

نيبالجاحظاتصل.وأديبونحويومؤزخومحذثفقيه.(889-828)مسلمبنعبدالئهمحمدابو013

.المعارفوكتاب،الأخباروعيون،الكاتبوأدب،والشعراءالشعر:مؤلفاتهمنببنداد.ونونيالبصرة

.197-196و،بعدهاوما281/3،الأخبارعيون.14
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،للغزاكاالحيوانيع!رليهنأوالنباتمنالمسكواستخرجوا.1اهمدهالعنبرمنهيخرجالذي

.فارسشكالفي"وان"بحيرةمنا7النطروناوالبوؤنواس!تخرجوا.16الكلابوبعفأنواع

بحيرةمنيؤخذفكان،الصاغةق-أ.لظميعسالخبزيستعملونهالعراقئونوالخعازون

حجربتصديرالسودانواختضت.باهظبثخنولباع،ومصروالشامالعراقالى؟8ارمية

يكؤنحش!شادبحيرةحولمنالحجرهذاتستخرجوكانت.العئاسئةالبلادسائرالىالش!ث

.19الأطلسيالمحيطومن،الصحراءهناجمهنهائلةبكئاتالملحواستيخرج.المواردأهم

إلأ،المغربمنيأقيالذهبأكثروكان+والفضمةالذهبالمغادنفنالعئاسمونواستغل

الاصطخريوذكر.اناهديغةحولالنيلثرديئالحازةالصحراءفيمعادنلهكانتأنه

السودانوكانت.2.الذهبمعدنيخهاهفاؤةمصروأرضالنوبةأرضبينأن(957)ت

الملحوعليهاوتعود،والعبيدبالذهبمحغلةالجنوبهنتأتيالقوافلفكاشط،التبربلادعموها

أصفهانوفي.2؟فاوسببلادالمشرقفيمعادنهاأكبرفكاش!،بلفضةأما.لهشممالهن

.22الأصفرالنحاسهعادنوبخاوى

الخصبهنكميرعلى،النهروواءمابلادمنوغيرهما،ونرغانةأسروشةوكاش!

والفراءالقطنوثياب،والإبلوالحمرالبغاليخهايكز،الاستيرادعنمستغنية،والغنى

123لجج.والآنكوالزوالفيروزجوالذهبوالفضةوالنحاسالحديدومعادنوالأوباروالصوف

.24والكاغدوالزفتوالنفطالأفونيوم()كلورلروالتوشادووالزيبق

.61ص،والممالكالمسالك:خرداذبةابن015

الدولة:سيفمدفيفيالمتنئيقال.349/8،الطبري016

الغزالدمبعضررالمسكصإنمنهموأنتالأنامتفتيفإن

المتبفرة.الطبيعتةالسوداكربونات:*!(3ء*دهء*ء4!صل*الملحمنأترىمادة.17

ابران.نرليشالنياليومليضائيةبحيرة.18

.317-316/2،الاسلامبةالحضارة:منزآدم.19

.هص،الممالكمسالك:الاصطخري020

.(!.3هطل*!ىط،!هلمو،"ط4لإءيهمغ.لمء697)!صألاعلىبنجهيرومدينةهنايهو!ئ!بلادفي.21

.287عى،السابقالمصدر022

الفزدير.وقبل،الخالصالرصاص023

.362ص،والم!لكالمسالك:حوقلوابن؟288-287ص،كل!ملامسالك:الاصطخري024
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2هوكابلوبكرهان،بيروتمنوبالقرب،فارسفيولصنعجري!مميالحديدليكان

كلمن،شهركلمطلعفييؤفرنهاالغاسكان،بخراسانسوقلهوجعلت+26وفرغانة

والرخالة،الجغرافئونواعتبره،وبخارىبفرغانةالججبرفيالفجبمواسنخرج.وصوبحدلب
-..س-

."كالفحمعثرى"حجارةلانه،اللهعجائبمن،الزمانذلكفى

يكنلمإذ،اليؤماليها.نظرتناعنعندهمتختلفالكريمةالأحجارالىالنظرةوكانت

سرندببولاقوت،نيسابورفيرزليجعليهيقذهونكانوابل،رأسهاعلى27الألماس

طترقةوهرجال!،ا!ن،وعقيبئ،28هصروزبرجد،الفاوسيئوالخايج!نولؤلؤ،()سيلان

.39المغرب000في

كانوهاواللؤلؤ.،30والزهزد،بالياقوتالجواهر،9001عامحوالى،البيروبنيوحصر

يستعملونهوالقؤادالملوكوكان.والعراقخراسانفيللسئماوللقطعإلأيستعملالألماس

الخرزيصقلونن!اأهلوكان.فاتوامنهقفابلببىاالعدؤقبضةفيوقعوااذا،للانتحار

وقوائم،وصفائح،ألواحا..وببمل..،الآلاتمنهوتصنع،بلادهممنفيجلب،ايلودط

!ييستعمل،ولمعائههل!جل،وكان.ذلكضر،.ا
نواحيهنللنعالهلفعةجلوداتجلبن!اوكاشط.والأمراءللسادةالمائدةأدواتصنع

الأمشاطخيرالعئاسئونوصغ.الزنوجهنالجلودصناعةن!اوهصرأهلوتعفم.عدن؟3

فكانت،العادئةالأمشاطأئا.الزنجبلادهنجلبوهاالنيالسلاحفظهوروهو،ألذبلمن

.32القرونمنتصنع

،وتركوه،الميلاديالثامنالقردطحتىلحمهاأكلوائهمأإلأ-،رقبلا..ندوئريالعراقئودكاوكان

أفغانس!ان.عاصة.25

اعه.علىمطينةوفيه،وقرغيزوتادجيكس!انأزبكستانجمهورئاتفيستردزياخهرعلىواد.26

جواهربهجبلوهو...دينماليجبلنضيبينمن"ولالقرب:للاصطخريورد!كالزجاجمشوهرئشا.27

،(73ص،الممالك)مسالك،الزجاج

ئعلمولا،العمارةعنمنقطعةبرتةفي،الزبرجدمعدن،النيلجنوقي،مصر"وبصعيد:الاصطخريقال.28

.(55ص،كل!ملا)مسالكهذا"غيرلهمعدنالأرض!ن

ء38-37ص،والمالكالمسالك:حوقلوابن؟38و32ص،كل!ملامسالك:الاصطخري029

.(132/2،الذهبمروج:)المسعوديخصوصاالأعلىالصعيدفيالزمردمعدنكان.3.

.36-35عى،كل!ملاهسالك:الاصطخري031

.332/2،الإف!لاميةالحضارة:متزآدم.32
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مندهشته33بعضهموأبدى.للبنهاالبقريرئونوأ!عبحوا،وسافاضاؤالاعتباره،ذلكبعد

بين)ماالعراقجزيرةفير!ووبيعةقبائلوكانت.الغنملحمعلىالبقرلحم!ناأهلتفضيل

البلدالنفيوالحميرالبغالأثمن!روانتج!ت،والابلوالغنمالخيلترئي(الرين

"-.."..!...34الاسلامئة

ذاتالج!لذصذر3وبلخه،الواحدالسنامذاتالج!لأوضالعربجزيرةوكانت

فكانتالعادئةالخيولأئا،ابعربجزيرةهنالأضيلةالخيوليجلبالعراقوكان.السناهين

فيوأكلوها،السمينةبالكلابأفريقيةثمالمنسكانبعضواعتنى.الموصلفيترئى

بتربية!رواشتهرت.()الأندلسوقسطيلية،()تونسوقفصة،()المغربةس!لجس

الحيواناتهنوغيرهاالأفاعيهنلوقايتهعاليةأبراج!نيالح!موزئي.صناعئةتربيةالدجاج

ببحيرةأنواعهاعلىكالأولورئيت.ولدهلأجل،خصوضا،واستعمل،الضارة

.36طبرئة

كاتالصنا-2

واالحذقإئها.قدواتهلاستعمالالانسانجهودمجموعةالبدائنالصناعةمعغىيحتمل

الصناعةتعني،الوامعبمعناهاو.هعئنةنتيجةسبيلفيبعفالأشياءلغطوجالمستعملةالمهارة

الصناعيالعصرإنوحيث"الانسانلخدمةالأولئةالمواذتحؤلالتيوالجزفالفنونمختلف

البشرفيالعقلفئعلىدليلاشكلفقد،موادهواستخدم،الزراعيالعصرعنمتأخراجاء

الصناعئة8الحضارةفقيل،بالتصنيعالحضارةئعتتحنى،الانسانلتطؤروتثبيئا،وتقذمه

وإذكان.اثلازدهارامنهزيدالىبيغه!التفاعلوأذى،بالصناعةالتجارةواختلطت

الحضارلة،قيمته!ههفالنابدابماألممغا،الحضارفيبحثنايتعذىجميعاالصناعاتذكر

،والخزفالفخاروصغاعة،كالصباغةالصغاعاتهنالعربعرفهمماالكثير-برأغفلنا

الأحذية.وصناعة،،والدباغة،.!والنجارة،ة!كا!حلاو،والصياغة،والزجاج

الجغرافية.في"النفيسة"الأعلاقصاحب،.م903/ـه295ترستهابن033

.77و55ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.34

نأبعد،أفغانسئاننيصغيرةقريةاليوموهي،والمتوشطةالقديمةالعصررفيشأنذاتمدينةبلخكانت.35

.م؟220عامجنكيزخانقبائلدفرخها

بعدها.رما302/2،الإسلاميةالحضارة:منزآدم.36
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لأسلحةا-لفأ

،كالسيوف،العسكرئةوالآلاتبالأسلحة،الاسلامصدرفي،المسلمونعني

،الرسولعهدمغذالمنجنيقوعرفوا.37والمغافر،والبيف،والدروع،والنبال،والرماح

سموهابالجلدالمغطىالخشبهندئابات،آنذاك،وصغعوا.38العرادةمغهالصغيروسفوا

.الحصونالىتحتهايزحفودنأو،النبالفيهايئقونفكانوا،الضبر()واحداهاالضبوو

"تاويخفيجاءالأعداء93.وصذالحصارفي،والسلالموالناو،،النفطواستعملوا

،بالسلاخ(.م838/.ـه223)حوالىالرومبلادلغزو"تجهزالمعتصمأن"الطبري

الحديدوآلة،والعربوالروايا،،والبغال،الادموحياض،والآلةوالغذد،

.4.أواليفط

بالفرساختلاطهمبعد،العسكرفيولباسهم،أسلحتهمطؤرواالعربأنفيويجكاولا

هذهفيواسعةشهرةلهمأصبحتبحيث،والعئاسئةالأموئةالخلافتينفي،والروم

.4؟الصناعة

3ص

والألبسة!صالنهمعيج-باه

الشرقأعطاهماهعيئفقبالغااهتماهاوالألبسةالنسيجبصغاعةالعئاسئونإهعئم

وقد.وهظهرهلباسهبحسب،عندهم،الانسانقيمةوكانت.الصغاعةقهأهمئةمنالأدنى

بلدولكلإقليملكلوكانوالسخاد.البسطبيوتهمفيوفىشوا،بالستورجدوانهمغطوأ

تختلفبحيث،ونسيجهألوانهغرضولكل.وتنويعهاالأنسجةتزولقفيالخاصنمطه

مقاعد،أو،نمارقأو،يحخاداأو،أغطيةأو،سخادااهل!عتساطرائقحسجكاالأنسجة

.42الوسائدأنواعمنغيرهاأو

بالكثان،عرفتوإئما،43الآونةتلكفيبالقطناختضتقدمصرتكنولم

!ص

.القلنسوةتحتالمحاربيلبسهزرد:ويمغفرةيمغقرجمع.37

.445/8،الطبري038

.65/9و52/84،الطبري039

.57/9،نفسهالمصدر040

.403-400ص،الإسلامئةمظ!لا:الصالحوصبحي؟52و31/8،نفسهالمصدر041

.2351/.ء3-،الإسلامئةالحضارة:متزآدمء42

للميلاد.التامحالقرنفيسوريةمنالقطنصناعةإليهاانتقلتبم
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الجئد44ف!شهاغرفالتيودبيق،ودهياط،يييسوفي،الفئومفيؤواعتهوكاشط

منونسجوا.الغاعمالنقيالكنانهنوهو،دبنارمئةمنهالموبثمنوبلغ،بالدبيقي

مدينةفي،أحيائا،فئةاالأفسهوضنعت.القباطيئ"4شفوهابيضاءثيائاأيضاالكثان

لصناعةمركزينأكبرالعاثرالقرنفيودمياطيئيص!غذتثمالصعيد.نب46لهخا

القصب،سموهههلهلأكالمئخلق!شئايييص!فيوصنعوا.47بمصرالمرتفعالنسيج

ينسجفكان،الأبيضأئا.أحدفيهيجارهملمبحيث،هنهبالملؤن،خصوضا،وامتازوا

الحاديالقرنوفي.النساءوهلابص!،الرجالع!ئملصنحالقصبواستعمل.دمياطفي

وصنعت.قلمونأباسفوه،مختلفةبألوانجديذاق!ثماتئيص!أهلابتكرالميلاديعشر

ونسج.ينسجونهوالرجالالكئانيغزلنهصرفيالنساءوكاشكا.الجميلةالسضورالفئومفي

وتشابهت.((الأعاجم"دهيماطفسفتت،بفارسكاروونهدينةفيأيضاالكثان

الصغاعئة.والمعلومات،التجاوةتتبادلانكانتاائهماعلىيدذمما،وفارسبمصرالأنسجة

كاروودنفيالقصبنسيجوكان.بالكتانوالمغرب،خصوصمابالقطنالمشرقواشتهر

،فارسثمالمنالعراقالىالقطنونقل.الهندهناليهايحملالذيالقطنمنيصنع

ونيسا"بورهروفيفارسبشرقالقطنصغاعةواؤدهرت.النهرينبينحمدانبغوونشره

بلادفيضغعت!ك.49افينة48والطيالس،الفاخرةالقطنعةالعيابفيهافضنعت،وبئم

والبسطوالستوروالمناديلوالصوفالقروثياب،الموشئاةوالثيابالألبسةفارس

هتاتمنالأرضوجهعلىما،أؤلأ،بالف!شيعنونوكانوا.متأخراالنسيجبمعنىلأشلفظةاستعمالجاء.44

."الناسىف!ألالجند"وأباح:(68)صتاريخهفيالفارقيقال.ق!اعهأيالبيت،شاوالأشياء،

.223/3،الأخبارعيون:قتيبةابن045

ففسهاكل،(351/2)متزلآدمالإسلاميةالحضارةكتمابنيالمذكورةطخامدينةكانتإنأعلملا.46

،حماماتذاتكببرة"مدبنةإئهاوقال،(89)ص"والممالك"المسالكفيحوقلابنذكرهاالتيصخاهدينة

وأ؟!الفجلوزيت،الكثيرالكتانوبها،وغلأتوجند،بعسكرعاملله،جليلوإقليم،وامحوعمل،وأسواق

)دارالنيلفييفيالصعبدثماليبمصركورة:طحا،لياترتالبلدانمعجموفي.مختلفتانمدينتانانهما

.البلدانمعجمفيواردةفغيرصخا،أقا.(1957،22/30،صادر-داربروت

.52ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.47

العل!ءخراضعادةبلبسهخياطةولالهتفصيللاأخضركساءوهو.وطيالسةطيالس:طيلسانجعء48

والمشايخ.

.357-351/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.49
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بالشيراؤئة،الأقطارأكزفيغرفتأبراد،بخاصة،شيراؤفيوضنعت،والمصفيات

8البخاوئة.هالثياببخاوىوفي

أوسعكاش!صكا،المشرقالىالغربفيالرومبلادهنالحريرصناعةوامتذت

بلادمنأنواعهعلىالحريرصناعةالساسانئوناليهانقلالتيخوزستانمدينةفيصناعاته

الحيرةأهلوصنع.والبخارئةمنهاالفارسئةالصوفئةالفرشأهئموكانت.الروم

الخيل،عليهاوبرعونيزخرفونها،وكانوا،الرومعنطريقتهاآخذين،الطنافس

وبالكوفة،المقضبةالرفيعةالكئانثيابالأبفةفيوصغعواوالطيوو.،والسباع،والج!ل

..الوام!طئةالستووواسطوفي،القرثيابومخعلفالطرائفبغدادوفي،الخرع!ئم

فقفد،صناعنهاعئادانمدينةوأتقنت،العئاسئةالخلافةأنحاءكلفيالحصروصنعت

.51وفارسهصرأهلحصرها

-."

-العطووجيم

والغالية،والمسك،والكافوو،الطيبعود،الرسولعهدمنذ،العربعرف

،كالقارسوداءهادةوهو،الرايمكخلطواورئما.52والخلوق،(الطيبهن)أخلاط

البنفسج،هنالمستخرجةالعطووبصناعةفارسفيسابورإقليمواشمهر.53بالمسك

بعفالعراقمينوحاول.وغيرها،والنارنج،والزنبق،والسوسن،والنرجس،والنيلوفر

الذي54الجئريعطريفيسابورأهلعلىالكوفئونوتفؤقالعطور.استخراج

الورد،هاءصناعةفي(فارس)جنوييجورهدينةوبرعت.والبغفسج،استحدثوه

الهندوبلاد،ن!اوومصر،والأندلص!،،كالمغرلتكثيرةبلدانالىوصذرته

هثليسكازرعالفسطاطحوالى"أنللاصطخري((كل!ملاهسالك"فيووود.ههوالصين

.364و223و215-213ص،والم!لكالمسالك:حوقلابن050

.138ص،التقاسيمأحسن:والمقذصي؟361-358/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.51

.الزعفرانمنأجزائهأعظم،الطيبمننوع.52

.157/2و305-353/1،الأخبارعيون:قتيبة.ابن،53

الأصفر.المنثورزهر.54

الحضارة:هتزوآدم؟138ص،التقاسيمأحسن:والمقدصي؟213ص،والم!لكالمصالك:حوقلابن055

.362-361/2،الإسلامئة
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الأالدنيافيبمكانيعرفلا،التقساندهنمنهيئخذ،اتج!صتانيسفىالقضبان

.56"كاغه

آثارهنوأثر،القديمالتأريخهبالغاتهنهبالغةالاصطخرينقلهفيماكانوإن

نأخصوصا،الأرضبقاعسائرالىالاقليميةالنظرةفيومحدودئة،السلفعنالنقل

أهمئتهلكلاههيبقى،المتوسفطالبحرحوضبلادفييضجحنبات،البيلسانأو،التقسان

مصر.فسطاطحول،يوهذاك،وكثرتهالبلساناؤدهارفيورونقه

حينالطوا-لدا

التجئعاتفيتركوهاثم،باليدتدارالتيالجاروشةالعاثرالقرنقبلالعرباستعمل

الماء.بقؤةتدوروالتي،السفنوفي،الأنهرعلىالمنصوبةبالأرحاءواكتفوا،اققذمة

البصرةأهلوأنشأ.57رخىخمسينكرمانفيفهرعلىلجغتحتىالأوحاءهذهكزت

الدوابعنوهسغغنين،وجزوهاالبحرمياههذمستغفين،العر!شطفيالماءطواحين
!!!جى

التيالارحاءاكبردجلةوحوى.الافهرهنالخاليةالاهكنةفيالارحاءتديركاشطالتي

باسمالموصلهطاحنواشتهرت.58جنباتهعلىالواقعةالبلدانمختلففيتووعت

استوائها،علىتحافظ،والحديدالخشبهنمصغوعةوكانت.عربةواحدتها،العربات

.59حجرانعربةكلوعلىالحديد.سلاسلالماء،وسط

أئه،نهاوندهنفارميئوهو،الخطاببنعمرقاتل،فيروزلؤلؤةأبيعنثلروى

طواحينالعربصفوقد.6."لفعلتبالريحتطحنرخىأصنعأنشثتلو":قال

للغزوليالبدور"مطالي"عنمتزآدموروى"وكرهانسجستانفيكانماوأبرزها،الهواء

تديرهاالتيالطواحينسرعةعلىللسيطرةالمسلمونابتكرهيخماقوله(م1412)ت

.54ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.ه6

.362/2،الاسلاهيةالحضارة:متزوآدم؟466و408و401ص،التقاسيمأحسن:المقذ!ي057

وبغداد.والبردانوعكبراوالحدبثةتكريتفي558

حوقل:وابن1251ص،ال!قاسيمأحسن:والمقدصي؟273ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.ه9

.364-362/2،الإسلاميةالحضارة:متزوآدم،148-147صى،والم!لكالمسالك

.227/4،الذهبمروج:اثسعودي060
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بريحتدورودواليبهمأرحائهمجميعأنوكرمانسجستاندخلهن"حذثني:الرياح

صيفاالدوامعلىع!دهمتجريالريحهذهوأن،تلقاةهامنمهموبةجعلتقد،الظل

،مراتأوهرةوالليلةاليومفيسكغتووئما.وأدومأكزالصيففيوهيوشتا!،

الدواليبهذهأنوذكر.فيتحرك،يتحزكثم،الإقليمبذلكدولابوحىكليخسكن

بلادهمفيوالقحطوالخمب:قال،بانقطاعهاوتنقطع،ألفاعشرإثنابهاالمنصوبة

وتفتح،تغلقهغافسالأرحاءفيولهم:قالولكئه،الشمالريحجريانبكزةمعتر

،أسودفخرجالدقيقاحرق،قوئةكاشطاذاأئهاوذلك،وتكثرهدورافهاشذةلثقل

الابتكارهذاومثل61"ذكرناهبمالذلكيحتاطونفهم،فانفلقالرحاءحيورئما

وعلى،أربابهاعقولوتنزر،العئاس!ةالحضارةحيوئةعلىدليل،الأمانبصئابالشبيه

الغير.عنالمقتبسةاو،المستحدثةتآتث!نملاتطويرفيوإسهاههافعالئتها،

اووق-هاء

يعرففلمالصييئالورقأئا،63والرقمصر62بردفيبينالتناوعكانالعئاسئينقبل

للميلادالأؤلالقردنمنذ،تعرفالصينكانت.64لهالساسانئيناستيرادبعدإلأ

والعالث،الثانيالقرنينمنهيالورقعلىالمعروفةالوثاثقوأقدم.والقنبالكتانورق

وهي.العاهنالقرنحتىالصينيئالتأثيراستمرحيث،الشرقئةتركستانبلادوممدوها

البريطاني.المتحففيمحفوظة

وفك،العئاسئةالخلافةفيالورقصناعةتقذمت،والعاشرالتاسعالقرنينوخلال

صنعواثم.البردفيورقفيمصرعلىمخموضاالا!ضماديعدولم،ثمنهوبخس،احعكاره

حوالىالكاغداستع!لابتدأ.والجلودالبردفيعنواستغنوا،وهصر66عرقندفي6الكاغده
!!

.365/2،الإسلامئةالحضارة:متزآدم.61

القصب.قشر.62

.الغزالجلدأو،المصقولالمرئقالضأنجلد.63

ول.يما"لأحط،ط"،!ىلم،،،همع،فهى،.أ7أ!الموء،.ى،،ه".)46001

.القرطاسأو،علبهئكئبالذيالورقتعنيفارم!ئةكلمة.65

الأموممتما،العهدفيالصناعةهذهتطؤرتثم،الإسلاميالفصحد!ععرقندفيمعروفةالورقصناعةكانت.66

.(133ص،الأموفيالمجتمعفطالمواليدور:الناطورعلي)شحادهالجئدالورقلصغاعةمركزأكبرعرقندوبقيت
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أصلأ،الكاغد،وصناعة.م935حوالىالمصريالبردفياس!ع!لوانتهى،.م912

الصين.هنمنقولة

وطرابلس،وطبرئة،ودمشق،بغدادالورقمصاخعمتالعايشر،القرنوفي

عامبغدادفيرق.أ!لط(803)تالبرمكيجعفرالوزيرأنشأأنبعد،الشام

وكان.بكاملهالاسلاميالعالمفيمصاخوتبعته.الرشيدهرودنعهدعلى795أو794

هناستيرادهالعئاسئةالبلادفيانتشارهيوقفولم.796عاممصرفيللورقذكرأؤل

ويجفدونهاالكتبينسخونكانواحيثالوؤاقين"،))دكاكينواشتهرتالضين.

ؤلبيعونها.

وصنعهوالزق،المصريالبردفي:هما،للكتابةجئدتينماذتينالقديمالعالمعرف

متتاج،وعمودكنأفقيئبشكلالقشورمنصقثحاتبرصفالبردفيالمصرئون

دوائرها،كلفيالبردكنالأموئةالخلافةاستعملتوقد.بالنشاءتغريتهاثم،وضغطها

البرامكةووزواؤهمالععاسئونكانولما.والبيزنطمةالرومانئةالامبراطورئتينغرارعلى

عاصمتهممكاتجكافي،البردكئماوتركوا،الزقاستعملوافقد،الفرسعاداتالىأميل

البرهكيجعفرمعألثامنآآخرالجذ-فيالعغييرحدثحتى،بغدادالجديدة

أبداها!كالعجديد،هذاوأسباب.الرصئةالدواولنفيالورقاستع!لأدخلالذي

محوإهكانئةعدمالىوخصوضا،الماذةهذهكلفةتدنيالىتعود،العربالمؤئفون

المستغدأصبحالووقفع.والرقالبردفييسصح!كباقوأثربغير،ورقةغسلأو،كلمة

الأسودالمدادثم،الصينيأجودهفكان،المستعملالمدادأها.بهوموثوقاصحيخا

.67فارسببلاديصنعالذي

الامبراطورئةتكنلموإن.الوسطىآسيةالىالصينمنالورقصناعةعبرت

مناستوردتهالذيالورقالأقلعلىتعرفكانتفقد،الصناعةهذهتعرفالساسانئة

فهرضفافعلىالصيغئينعلىالاسلامجيوشانغصرت،.م751عاموفي.الصين

حتىاهتذالذيالغأثيرذلك،الاسلاميالعالمتأثيرأهامالوسطىآسيةوفتحت،طقس

الكمانيزرعحيثعرقندإلىالووقصناعةالصينئونالسجغاءوأدخل.تركسغان

والاقغصاد،السياسةفيالاسلاهيالعالمالىتركستانوانتقال.واسعنطاققيوالقئب

.215ص،والم!لكالمسالك:حوتلابن067
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الصين.غربالىالصينئةالمهاراتهجرةعلىساعد

ووجدناوالعايشر.التاسعالقرنينخلالالاسلاميئالعالمكلفيالووقانتشروهكذا

هذهوجدنا!ك،المناسبالجؤالقئبزراعةتلاقيحيث،سوريةفيشهيرةهصاخله

اعهيزاللاالذيالشاطبيالورقشاطبةصغعتصكا،والأندلسصقفيةفيالمصاخ

الصفيق.الورقمننوععلى،المغربفي،اليومحتىئطلق

وقد،البردفيصناعةعن،فشيئاشيئا،نفسهاهصرتخفت،الورقاكتساحوحيال

العاشرالقرنينوثاثقتكتبولمالعايشر.القرنمنالورقعلىمخطوطقرآنعلىفيهاعفر

البابوئةوالدواوين.الورق:واحداسمسوىيبقفلم،بردفيعلىعشروالحادي

الوثائقوأؤل.العاسرالقرنفكاعنهتخفت،تقليدلاالبردفيعلىحافظتالتي،والبيزنطئة

هنهستوودةأوواقعلىوهي،عاثرالثافيالقرنمطلعالىتعودالورقعلىالغربئة

القرنوفي.ومصرسوريةهنورقهاتؤئنفكانت،بيزنطيةأفا.وصقفيةإسبانيةمصاخ

وجنويث،إيطاليةفيوتمركزت،الغربالىتنتقلالورقصناعةأخذت،عشرالثالث

الورقص!اعةالىالغربسبقواوالمسلمينالعربانذلكهنوشتنتج.68فرنسةغرلكا

أواخرمنذ،البرمكيجعفرهع،الصناعةهذهعرفواوقد،قرون"خمسةحوالىواستع!له

الثامن.القرن

التجاوة-3

،والشعو!الأنرادبننوصلصلةوهى.ثمنلقاءأودناالسلعتبادلهىالتحارة
"""!صض".

الثقافاتتفاعلالىثئموهن،والخبراتالمعارفتبادلالىالسلعتبادلهنينطلقوناذ

،والاتصالات،العلاقاتعلى،المجاؤيبمعناها،اليومالتجارةوتطلقوالحضاواهمكا

تجمارةوإقامة،والعالمالحياةتجارة:مثلأفعقال.كانضضلأفي،الناسبينوالروابط

.69000الخ،فلانمعصداتة

.يلأ،!!!ولءطى*ءلمكهذث!*ءل!ىف*4جءفي!*!ءاهل3".ء4،ة!.لو!اك!ل!م!ص.8لهه7"ىيههـءلم.68

ع34"أي7المة.*هة،3"30ز.،حةءء*ح7.لمح،،علملمأوله،968..،/413؟تسطعالعربشمس:هونكهيدزيغر

..368-365/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم؟47-45ص،الغربعلى

الغربئة.البلادفيخصوضاشاثعةالتعابيرهذهمثل.69



العئاسئةالحضارة78

!

،والمصارف،كالأسواقمناثتآتمجموغةوترافقهاالتجاوةترفدأنهنبذولا

سهولةعلىيساعدمماوغيرها،والوسمائلوالمظاهر،والعملات،والفنادظ،والطرقات

وتصل،والشعوبالبلدانفيتتغلغل،هائلةآلةوالتجارة.وحريته،وسرعته،الائصال

وأئى.والحروبالسيماسةعنهاقضرتوئما،وواسعةمختلفةمجالاتفيإيجابيةنتائجالى

هنالأحيانأكثرفيفشلتأنبعد،المتفككةأواقدهووةالعباسئةالخلافةحالةتكن

وفي،المعمورةأقاعيفيبلدانالىوصلواتخاوهافإن،الموخدالمتماسكجيشهاخلق

.70اقوسئطوالبحر،الأقصىالشرقتجاوةبين،بخاصة،ووبطوا،العالمجهاتأوج

ترعاتمجموعة03لىالمعيييمالعربيالمجتمعداخل،للتجارةتأثيرأهئمكانورئمالا
عمى

القبيلة،وحدة،كالسوسة،ونخرت،الفئاتبينوصلصلةخلقتانها،وعصبئات

ولفتت،السلعتبادلوالى،مشؤقة،جديدةخارجئةبميادينالإهتمامالىالفردوأطلقت

رجاء.أوعلمفيهالهيكنلمأخرىميادينالىالعربي

وأسواقهاأهفتها-ألف

العقارئةالزوةعلىالمبنيالوسطىالقروناقتصادعنغريئاالعباسئيناقتصادلياب!

أسواقها،بكثرةالعباسئةالتجارةأهمئةعنجلئةفكرةونكؤن.7االواسعةوالتجاوة

تضئم،وكاش!."يسيرعالم"بأنهاميكالأندريهالمستشرقوصفهاقووا.نجب!التيت!و

هذاهنأقلسنهاالأكبرالقسميكنوإن،جملآلافسمةاوخمسةبين،أحيائا

.72والصغيرةالواسعةالمحضنةالخاناتطرقاتهاعلىانشئتوقدبكثير.العدد

الجيولوجئونعثر)أ:"فديمعرنجط"كنزعنوالنتحتاللبنانية"العمل"جريدةكشت

فضئةعربئةنقودوهو،بثمنيقذرلاعرفيكنزعلىألمانيافيالعلوم!اديمئةالتابعون

تزنالعربئةالنقود.البلطيقبحرفيالواقعة""ووغنجزيرةفيوذلك،الناسعالقرنهن

مبكال:ائدريهقال.75

"عح"*!*عولع!7ح*(ا"*4*ة*ة34آ*،ةء*(ع*ا"اهأ8،علا"ة!احء**ح3!حمحالماغ383ة4:اة،!غعحء3*ه

لما3*8،ع*لما!*3!*6!اة*لما4،علما*لما4ع3اءلما383**434حلما1،4امل*ء*أ4غ*ة43ء**همل3"(عاة*عح3خ7حاع3

اح(ة*ة60*م!حه*4غلا4ح(6!مه،عغاعم!*ى4*ء4ح)*احآاحاء48*(،!س4"ه!مل38!*غ*عا"لماءيلماء!ملألما6

)أه*")(سهيهمءلمكهلا"،ع!ءحة7ة4ء!ةلم*ةفى.ء،27).

!.!،.آىص،س!ىم!!مح.7لم4ءكةقىة!ع"لم*ءلمكة39ءلمح5ءولة".،1704

.ح.،."".139-،07241
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ضكتوقد،هفئتة0180وكاملةقطعةئةأربطعنعباوةوهي،كيلونراهاتثلاثة

إلأ.الحالمنالجغراليئالتحديدئب!سخإيرانأوالعراقيكونقدهكانوفي،842عامهذه

ذلكفيعربئةكاشكاالتيالأراضيفيهصكوكهوها،كذلك،النقودهذهبينأن

اليهتوضلالذيوالاستنغاج.تزوينبحرعلىالواقعةالمنطقةوفي،إسبانيةثنيأي،الزمان

الاسكندينافئةالبلدانالى،الأئاتلكفي،وصلتالعربتجارةأنهوالعل!ء
------------*ء

ومنهمالمستشرقونوالاسكندينافيةالسلافئةالبلادهعالعربتجارةواكد.73!النائية

تشكلالبلادتلكفيوجدتالتيالاسلامئةسطيبر"الغققةالذي،سورديلدوميئيك

خصلالذييف!تلاد%"فةغلىوتد،هعهإالاسلامئةللعلاقاتههخةوثائق

.،74ا-لمحقو!هالئقدئةالقطعتاريخمنيستئنج.كتماالحا-دي.عشرلمالقرنقتعذىلافزةفي

ألهندشواطىعلىنشيطةجالياتلهموكانت،والصينك!ياالىالعربالتخارووصل

.75وغيرها،فوخانسفوهاالتيالصينئةح**8ء*كانتونهدينةوفي،الغربئة

ووصفه،تجارئةهوهبةذاكانألهولبدو،الاسلامفيتاجرأؤلالرسولوكان

واقتغاءوالشراءالبيعالكريمالقرآنوحفل.والأهانةبالنشاط،خديجةغلام،ميسرة

نجظبرةالع!لمفي،ذلكومع877قاطعبشكلالرباحزموإن،76الأهوالرؤوس

المرأةومشاركة،بلادهمفيانتشارهاهع،الميلاديالتاالقرنقبلالتجاوةالىاحترا

الغيئالتاجروغدا،هرموفاعملأالتجارةأصبحتالعاثر،القرنجاءإذاحئى،فيها

احترافها،عنيتوؤعونالقومكبراءعادوها.العئاسئةالحضارةوجوههنوجهايمثل

-س

.6ص،1977شباط27الأحد،9466العدد،العملجربدة.73

كتابهوضعالذيلوبونغوستافوكان.!.!طيصد!ء3*ء،فى،!لمء7ءل!!ا""ء74.74-75

وابن.(670-667ص،المذكورك!ابه)راجع،الجديدةالمعلوماتهذهدؤنقد1884عام"العرب"حضارة

.(154صوالم!لك)المسالكبلادهمبم!تجاتالعراقالىالآتينالصقالبةتخارعنيتحذثخرداذبة

:دي!ثرلاهرونحرلدراستنيعمرفاروق.وقال!.،م!م!وله،وليتتمءلم+دلأط4ءءوح؟7.*ه"،ءكهالمة".70.138

"لا!9ءة*44حعغ*ء5هأثم4لما،عاح5أ(ح*7ة"غ8حء**ح35أ*اح43ألماء44ط!أحة3!*4لماذ84ال،أل*اح4أ*ع،

33ح*(حء***ة43حعايهلاه*4"ءا-**3؟أ44**3حا4*ء*ح4*س!حأ34ححح8،4"يمحح4ئ!(*حطيلماء3ح*4*ا
4*عا"3ولح43ح3*آلماءح4ةلاخ،*ة،*لاحح*43ح"3ء،4،ح4!سلا،ال!حغ!س"*ى(.لمحللحعي!لم*ءلمو،"فىلاء*470غة".،

.(124/،،،

.279و275الآيتان،البضةسورة.76

.393ص،الإسلامئةالنظم:الصالحوصبحيمثلأ.،المذكورةالبقرةسورةمن275الآية077
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ىءىء!"
"كانتانه78الفارقيوروى.التقديسهنيقرببإجلال،احيانا،حظيتانهاحتى

أحداليهايدخللاإئهبحيثكثيرثيءوالناموسالحرمةمنلها79مئافار!نفيالبرسوق

.80"البئةراكئا

الطبقةتطلبهاالتيالكالئةللأصنافممئزامكاناالعئاسئةالتجارةنيبروحفظتض

بلدالىبلدمنالمتنفلينوالوكلا.ءالجملةلتخاروكان.81المدنساكنة،الأرستقراطئة

دووتتخئلهابأسواقالهمجا!ةواختضت.82الأعيانهنمعدودينوكانوا،خايىتقدير

يى....ص"-حررص+ص

ورخح.لهممستقلةاسواق،كاصفهان،بعفالمد.نفياشثمئت!ك،الففينا

وتجغع.83المسلمينالىيرجعأوروئةفيالمصرليئالنظامأصلأنماسينيونألمستشرقي

بنيفيوعرفت.84مخصوصةأمكنةأوأحياءفي،صناعةأو،*.أصحاب

البضاعةوعرضوا.أسبوعكلمنمعئنيومفيتقام"الأسبوعيةالأسواقالعئا

شتكاكل"
لراقباتلمحتسبو+ؤهانكلفيالتخارعادةهي!ك،الزبائنلجذبمزوقةلبا*

-."---"--"-...--..ص

والغش!58.التلاعبويمنعوالشراء،البيععملئة

وأصبح،العالمفيالاقتصادية0الحركةعلىالمسلمونسيطر،التامحالقرنمطلعبرمنذ

لهموأصبحت.ومبورلة،وممعر،وأفريقية،سانية!فيهبما،أيديهمبينالمقوسعطالبحر

علىسيطرواأنلبثواوها.،"--وأئطاكيةوآلأسنكئدرتةوتونس،ترطاجةفيقواعد

سوىسيطرتهمعنتخرجولم.وسردينيةكورسيكاشواطىعلىوهيمنوا،صقفية

كانواالذينالبيزنطئينبيدأوروئةمفتاحوبقي.الوسطىآسيةومرافى،القسطنطينئة

العئاسئينجهودوذهبت.86الإسلاهيئالعالمإزاءاقحضرةالوحيدةالمسيحئةالدولةيمعلون

.الأزرقبنعليبنيوسفبنأحمد.78

بكر.بديارقاعدةأشهر.79

عشرالثافيالقرنفيعاشالذي،علي(بنجعفرالفضل)ابوالدمشقوآلف.66ص،الفارقيتاريخ.8.

.م1900/ـه1318،القاهرة،المؤيدمطبعة،،التجارةمحاسنالى"الإشارة:بعنوانكتائا،الميلادى

!.7)"!لطى،ى*ءلمكه،فىج،ءكهأح7ةلمء*لهة،15*".،18.82

!.3،س!س!م!ل!هءلمدذ!فىلمء7ءةي!ء*".،08284

.397ص،الاسلامئةالنظم:الصالحصبحي.83

!.3"م!م!م!ل!هىلم*له،فى4يهم"ايف!ي،ء7ءملـهء".72ح84.83،4

.كا!؟!ي.08.72-73

ل.*!ك**ى،كهءى"3ء*ةعكحهلو*،و،1،/،4(ح!.86



81الحياةمرافق

وحافظ.87عليهاإلمتتاليةالحروببعث!نالقسطنطينئةعلىالسيطرةمحاولتهمفيهبا:

.88وأوروئة،المتوسئطالبحريشرقثنيالعربلل!خارهنافسنهمعلىالبيزنطئون

التجاوةطليعةفيغدتحتى،الميلاديالعاسرالقرنفيالإسلامئةالتجارةواس!

هروزا،الغربأقصىالىالشرقأقصىهنتسيروترافلهاالتحاو،تقطعوسفنها،العالمئة

وبارش!لندنأسواقثني،اليوم،العالمجةالأسعارئحددومثل!.الوسطىوآسيةبأفريقية

والبصرةبغدادفي،يوهذاكتحذد،كانت،الكبيرةالعواصمهنوغيرهاونيويووك

العراق":(868-775)التامحالقرنكتمابهنوهو،الجاحظقال.والإسكغدرية

ذكللإعادةحاجة(977)تحوقلابنيرولم.89"العراقعينوالبصرة،الدنياعين

والحئاء،اقور،تجارةالمقذصيلهاوذكرمشهووة.9.واسعةنجارةمنالبصرةفيما

ببغدادالاقتصادئةالحياة3ءولألما3!س!*!!مواناكهاريوسالمسغثرقووصف.91والخر

التجاوكنالنشاطكثافةعنسورديلتحذث!ك.92جداعظيمةبانهاالعاشرالقرنثني

الثالثالقرنأواسطحنىالشاسعالقديمالاسلاميالعالم،هئصلةبصورة،سادالذي

.93عشر

دخلت)القد:3ة!3ة4ى*دلد!ي!هونكهزيغريدالألمانئةالمستشرقةكغبت

تعدولم.الأوروبئةاليومئةالحياة،الغربأقاعيالىالشرقيأقاصيهنالواردة،البضاخ

الطبئة،بالحشعاثش!الإنتفاعالىتعذتهاوإئقا،والبخورالتوابلاستع!لعلىتقتصر

يعدلمالذينالأديرةووهبان،الكنيسةرجالحياةضروواتمنكفهاهذهفأصبحت

.94(هوائدهمعلىضهاالاشغناءهكنتهمفي

فيوبرابحزاالأصنافمختلفناقلين،والغربالشرقيجوبونالهود..وكاءتخار

!.)ح،ح!حم!+لهمح!3*4دلهرهح34*،يلم))/،2-،87.3

!.يلأا"!ل*!م،ط،،هك*ءلمء4ءوي.7ءوةنم،ءة"ء".88.821

.498ص،البلدانكتاب:الجاحظ089

.161ص،والممالكالمسالك090

.138ص،التقاسيمأحسن:المقذصي091

"يلأ،م!ول"ولحلههـ*ة3ءه.حء"19628.ء92.280

!.3ه!ل!ممأى،ىـه،دمل4*ييفيةي!ء7ءلمفى".39.67

.23ص،الغربعلىقسطعالعربشمس:هونكهزيغريد.94
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البسط،تاال!اولاونووآهئم8ظهورهموعلى،الدوابوعلى،والمراكبالسفن

العربفتح،العاثرالقرنوفي.95باقتنائهابغدادأثرياءتباهىالتيالارمغئةوافارق

والثعالب،96الخزجلودروسيةهنوحملوا،الشكالفيالروسوبينبينهمتجار!لاطريفا

كافتااللتين،وحضرموتن!علمدينتيوأصبح.السلعمنوغيرها،والسيوف،السود

،الأحباشهكانأخذتالتيالخاصةسفنه!،(43!*3أ4)الأجنبئةالتجارةمنتعيشان

ومخرت،الصينحتىوتوغلت،ن!غوبحرالأحمرالبحرفيالملاحةعلىوسيطرت

الىالحخاجبحراونقلت،972**!ل!اكء3زنجبارهرفأأنشأتحسكا،أنريقيةشواطى

.98فارسوبلادالهندهنالحرامالبيت

وفهضوا،الفرسساهانآلالاسلامئةالبلادشمالمنتوئى،العاثرالقرنءنجلال

الروسبلادمنوجعلوا،والأبوابالمالبكثرةالتجارةوعرزوا،كبيرةنهضةبالبلاد

الىالاسلامئةالتجارةالساهانئونووسنع.الشرقوبينأوروئةيظلمنبينالرئيسالطريق
-

والمنسوجات،والخيل،الكريمةالحجاوةالصينالىيرسلونفكانوا،والصينالهند

،99والديباج،الحريريالنسيج،المقابلفي،ويغلفون.وغيرها،والأجواخ،الصوفئة

العئاسئةالتجاوةانطلاقةبيرينجاكوعزا.الطبئةوالمواذ،والشاي،المطليوالخزف

العالمبهادانالتيالاقتصادئةالليبراللةاوالحرئةالى،الفسيحوهداها،الواسعة

التيوالجواويالغل!نبتجاوةاليهوداوستأثر.؟..البحرئةالخطوطعبروالصينالاسلاهي

علىتكفمحيث،153ص،والم!لكالمسالك:خرداذبةوابن؟17.لم4،الذهبهروج:المسعودي095

فيحولهيقيمونكانواالذي*4ة*حالرونضرالىنسبة!كاالراذانئةايهودالئجار"مسلك:عنوانتحتدو!لا

المشرقمنيسانرونوإئهيم،والصقلبئةوالأندلسئةوالافرنجئةوالرومئةوالفارس!ةبالعربئة"يئكفمونإئهموقال،نرنسة

مفضلا.وصفاومحطاتهمسلعهمووصفو!زا"،براقرث!ملاالىالمغربومن،المغربالى

حريرئة.جلودوهي،الأرانب.96

ننزانيا.دولة،وتنغانيكابمباجزيرةمع،اليومتؤئفتنغانيكا.شافىترب،الهنديالمحيطفيجزيرة.97

!.،***ه!)!مح!3!ك3ء*!د*حه!مل3ء*،د0)1/58..98

حرير.ولحمتهسداهالذيالف!ش099

+**8.تاخأسرةالصينحكمتتوئىوكانت.آ.ل!*كل!يم3،كهءىثة*ء3+لهزهح4*ء3.د))/1.58..

:العسكري)سليمانالخارجئةالتجارةودعمت،واقتصادتاسياستااستقرازاللصينت!ئأالتي(م618-957)

الحرئةأهم!ةعنالعسكريسليمانالكويتيالباحثتحذثكما.(127ص،العريالخليجفيوالملاحةالتجارة

.(114-(93ص،نفسه)المرجعثقذموهمالذينوالفرسالرومبخلاف،العباسئوناعتمدهاالتيالنجارية
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.؟.؟والغربالشرقفلأأسواقلو-تسظ

قطرهنالأنسجةينقلونالتخاركانإذ،902الملابستوحيدفيالتجاوةوأسهمت

لئون*أكرةه!ي!ء*104والقرمز،الأزرقلفونالملاثئم!برالصباغوهعهاقطرالى

فييزاغوهو،1.الؤزسهيسغىمغهوالعربط،الأصفرللتلوينوالزعفران،الأحمر

،آح*2ة*ءباعهالبرازيلخشبالايطالئونسفىوقد،فارسوجنوبيوالشامن!ا

ملكالىالمتوكلمنهأرسلمثل!،الملوكالىالهداياجملةهنفيرسل،كبيرةقيمةلهوكان

.1060م860عامأمراهلفداءسعئا،افينةهداباهجملةفي،الروم

علىلانفتاحه،العئاسئةالتجاوةتاريخفيخاصةلفتة؟.7يبرعلا!حعلحلاوشغحق

دجلةهماطويلتينملاحئغينبذراعينوبغدادالبصرةهماالخلافةنيتجاريثينمدينتينأهئم

حذعلىأصبحبحيث،الشمالوأقاصيوالهندالصينتجارةيتلفىكانولآنه،والفرات

أزالوقد.108"الاسلاه!ةللدولةتجارفيمركز))أكبرالعسكريابراهيمسيمانقول

والخليجالأحمرالبحرطريقيبينحدثالذيالبغيفيييللتئافص!الباقيةالآثاوالعئاسئون

ظفرتقدالتحولهذابوادروكاش!،الامملامقبلالرومانيالفارصيالئزاجإبالط،العربب

فيه،الأوضاعواستقزت،الخليجعلىتامةسيطيرةالعئاسئونالاسملا!و.صوسيطرصدوفي

والسمامهصرفيمخاوجهعلىتوالتالتيالروهية"لفغاواتعرضةالأحمرالبحربقيبيئما

التنسيقعلىالعئاسئينحرصهع،وقذمها..اتجارةمئزمما،تحديدها!لفترة

.-ص.109الاحصروابحرافيتجارتيبين

بعدها.وما369/2،الاسلامئةالحضارة:متزآدم.0101

والماعز.الضأنشعرمنالمنسوجةالعيابيلبسالبدويفكان،الأقاليمباختلافاللباساختلف0102

به.يصبفيأزرقنبات.1.3

الأصل.فيارمينيةمنأحمرصبغ.104

به.يصبغ،حمرغددثمرهتغطيكالسض!يمنبات.1.5

.315-314/2،الإسلامئةالحضارة:منزآدم.106

عرضه،أفاكيلوهز.ثمانمائةنحوطنساحلالىبالبصرةالعربشطمنمس!قيمخطفيالخليجطول.107

هرمزمضيقفي.كموأربمينسئةوبين،قطرجزيرةشرقكاائساعهأقصىفي.كموعشرينوثمانيةمئتينبينفيزاوح

.(188ص،العربئماالخليجفيوالملاحة)التجارة

.75-74ص،العئاصيالعصرفيالعربئماالخليجفيوالملاحةالنجاؤ0108

.74-69و65ص،نفسهالمرجع0109
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المسلمينتجارةحولبحثغابهاننهيخلاصةأطرفرئمابل،خاتمةخيرولعل

بنبخديحيىآليهتوضملها،الوسطىالقرونفيوأسواقهاأصئافهاوتعذد،الواسعة

وهلك،الأثاثملك:خمسة"الملوك:قائلأقررحين(م(805)تالبرهكي

فلكالأثاثاهلكفأفاالإكسير.11.وملك،الميلةوهلك،المالوطك،الدواب

ملكالعيلةوملك،العربملكالمالوملك،التركملكالدوابوملك،الصين

.أ؟ا"الرومفلكالإكسيروملكالهند،

التخاو-باء

يكنوإءوبيروتوصيداوطرابلسكحدةالتجاوئةالموانىأهئمالفرسإحتل

ر!أنبع،ضيبةبأيل!كانت!المصرئةالتجارةأنحئى،التجارةفيباوعينالممعرئون

العراقاهلينافسوناليهودوكان.والغربافصرقبينالوصلوصلة،الغنىفائضةكانت

كانواالذلنوالهغودالروم،والفرسالعربجانبالى،معهمالمجارةوامهن،وفاوس

"،الخلافةتخاوأفظهن

مجاهدابنقال.والعطارون112البرازودنونعيغاترفاواكثرهمالتخارأغنىوكانبى

شعروروى،البرفيوائجر،للشافيوتمذهب،عمرولأبيترأ"من:(م935)ت

أغنىكانالذيالبرازسليمانبنعفالنتوفيوعندها."ظرفهكملفقد،المعتزابن

بغدادوفي.دينارالفهئةنحوهالهمن113الإخشيدأخذ،912عامحوالىمصرتخار

وكان.والصاغة؟14والخراؤينالدهونوأصحابوالصيادلةالعطارينأسواقاتصلت

بالبيعوالجهرباليد،اليدأوالقبضةفيالقبضةبوضعأيبالمقابضةيتئانوالشراءاببيع

.التحويليةءالكيميا0110ل

العصرفيالعرليالخليجفيوالملاحة"التجارةكغابوفي.136ص،البلدانكتاب:الفقيهابن0111

لسانعلىالمسعوديعنالعسكريسليماننقلها،الفقيهابنبروايةشبهةرواية،(129)صالذكرالآنف"العباصي

.فال!خالابعضهيزاتهمتفاصيلنيفل!ختو،خمسةالملوكتعذوهي.الصينملك

والقطن.الكئانمنالثياب:البرتخار.112

فيلمحمدبالتهالراضالعئاعيالخليفةمنحهالذياللقبوهو،الاخشيدالىالإخشيدئةالدولةتنسب.113

.(65ص،ةرئ!بملاالعربية)الموسوعة"الملوك"ملك:فىغانةإقلبمبلغةمعناهإنئقال.(946-935)طغج

الحرير.:النز4110
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التخارساعدهثل!،الىلبيتفيالعجزلسذالتخارالىالخلفاءلجأورئقا.11والشراءه

حماجةأرىولا.116مساعدتهمطلبالىالضرووةأحوجتهعندهاالمقتدرالخليفةاليهود

أهلمنكانواإج!لأ،،البنوكوأصحابالصيارفةأنعلىالتأكبهننريدالى

عن،مبدثئا،أتباعهنهىالإسلاملأن،والنصارىاليهودمنوخصوضا،الكتاب

الزيا.

البحرعلىوسيادتهم،العربالتخارنشاطاتتعدادفيلوبونغوستافتومئعوقد

كروسيةالنائيةالبلاديخهابماوأوروبة،والصينواله!د،بأفريقيةوصلاتهم،المتوسط

،117الأجانبمعالتجاوئةومبادلاتهمسلعهمهنالكثيروفضل،والدانماركوأسوج

.118الحاضرالزمنأممغيرالتجاوةفييساوهملمأنهوأثبت

هي:،أساسئةطرائقثلاثوالأجانج!العربالتخاربينالتجاريالتعاملوائخذ

ووسطها،أنريقيةوشرلط،افديالمحيطجزرفيالمقايضةطريقةاولأ:

.\؟9والصين

البصرةوفي،الهندمناطقبعضوفي،الصينفي12.المزدوجالتعاهلطريقة:،ئما

.خصوضا؟21

.922(ألثه)ووسيةأوروبةسرقوفيودنانيردواهمهنالعربئةبالعملةالتعاهل:،فما

هنكثيراعنهمأخذوا،والهنودوالروموالفرساليهودهعالعربالتخاروباشزاك

أعمقكانالاسلامأثرولكن،خموضاوالحسابئةالمصرفئةوعلوههم،التجاوئةطرائقهم

!.،طس!لأ"،ولمريهمءلمو،فىي4ءوأح7ةمل،3ء4،*هأو؟389-382/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.؟51

.321-131."

.!.3م!ل!ه!م!س،ءيهمءلمد،،غ،ي!فييهملمء57".7ا"ح187-،611.88

،"الأقاليممعرفةنيالتقاسيمأحسن%:المقذصيكتابمراجعةيمكن!والوارداتالصادراتفيللتومئع.1(7

.351-321ص،193ءوالقاهرة،1932دسثقطبعة(بالتجارة"انتبضر:الجاحظوكتاب

.667-660ص،العربحضارة:لوبونضستاف.118

ص،الاقتصاديالعراقتارلخ:الدوريالعزيزوعبد،65ص،والم!لكالمسالك:خرداذبةابن0119

.390-389/2،الاسلامتةالحضارة:متزؤادم؟154

بفاثحصمحلئةضيلقاءنخححضحكختبهإالمحلتةالعطةالسخا!رأهوالمزدوجالتعامل0920 ".ص.صص*

والصيرفة.الجهبةةالخامسالفصل،الاقتصادمملأالعراقتاريخ:الدوريالعزيزعبد.121

.(.م1889،ليدن.)ط14وه142ص،النفيسةالأعلاق:رستهابن0122
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الأخذفيوالدينيالانسانيالجانبالتزاموالى،التحفظهنكثيرالىيشذهموبفي،فيهم

.والعطاء

هملأيرالعملةهمق!نهلأ!

كأالذهيئالدينار:وحداتثلاثالاسلاميئالعالمفيالمتداولةالعملةطدكان

والقلس.4123أ3يهمعساسافنوأصله،الفضيوالدرهم،4ح*لو2أ"!بيزنطيئوأصله

هنئحزرتالتيالبلادفيالذهبئةالعملةفاستعملت."4011أ3البيزنطي124البرونزي

.12هالفرسسلطة.تحتكانتالتيالمناطقفيوالفضئة،اليبيزنطيالنفوذ

فيومخثالكنوز:مصادرثة05""...".ؤ العباسيهالحلالههعلىالدهبلدلهى

مناك!العربأخذولقد،ذ!جديدووصول،اقداول

-685)هروانبنالملكعبدعهدلهنذ.البيزنطئةالكنائسوهن،الساسانئينقصوو

هذادذ!ثو.النرينبينوهاسوربةفيالكنائسكنوزعلىيدهاالدولةوضعت،(705

الذىالعريىالدشاروضر!،الدولةدواولنالىالعرشةوأدخل،التعري!علىالخل!فة
.05"..ء

وألغى،697و696عاميفيحصلللعملةتغييرأؤلوهو،درهفاعشرينيساوي

جزية،بمثابةديناوامنهمواحدكلعلىوفرض،المسيحيالدينوجالامتيازات

الفضئةالعملةعهدهحتىالعرباستعملوقد.ثقيللخراجممتلكاتهموأخضع

621.بم!.بيزنطيةهنالدينارواستوردوا)الدرهم(،

كلفيثهمأفهاعهد،الىعهدهنتحتففنالعباسيئالعمرقيالعملةقيمةوكانت*

أأيخزائنفي"وجدت:قالأنهالمنصوربنعيسىعنذكر.وزمانمكان

والفصلانوالأسواقبهاالذهبوتصروجاهعهاالسلامهدينةعلىأنفقأئهالكتبفي

هن13ومبلغها،درهئاوثلاثينوثلاثةوثمانمائةألفآلافأربعةوأبواجمهاوقبابهاوالخنادق

فيالموضوع(الملوك)سيتر،"سياستنامهالملكنظامالوزبركتابفيجاء!كنحاسمنالدرهميكونوقد.123

،1982،يوسفالقديسجامعة-العربتةالآدابفرع)حوليةلواسا.نيحسنترجمة،الميلاديعشعرالحاديالقرن

.(175ص

والفزدير.النحاسخليطالبرونز0124

ول..ولءمأ!*!م،طكه،ييءلم*ءل!كهيهمء33أفي3ء!35*لهاج!3".،521007

،3**صهسأ.85/1373و؟،ه!ي-ء"".ص،5(ح،621.07



87الحياةمرافق

البئائينمنالأستاذأنوذلك،قلسالفوعشرونوثلاثةقلسألفألفمائةالفلوس

.؟28حعاتئلاثإلىبحئتين127والروزكاري،فضمةبقيراطيومهيعملكالن

الفضيالدرهمكانتالمنصورإلامالمتداؤلةالعملةوحدةالغمأنهذاهنئستغقج

العفال،أجرزهادة،نفسهالوقتفي،لناوتئضحفلسا.25حوالىيساويالذي

27حوالىيساويوالدرهم،فضةقيراطيوهئايقبضالبئائيننرئيس.كزتهموبالتالي

1152حوالىيساويوالقيراط،حعاتثلاثاوحئتينيومئايقبضوالعامل.قيراطا

.929حعه

يرسلونالمسعقفونالملوكوكان.الدولةمواودوتروت،بعدهنبالدينارالععاهلوشاع!

،الطولونئونفكان.لمرضاتهوابتغاة،لسطوتهاتقاءبغدادفيالخليفةالىالوافىةالأموال

كانتالذيبغدادلخليفةالسنةفيدينار055300التامحالقردنفيبدفعونهثلأ،

.130الشرقودراهمالغربدنانيرهنالغاهحالقرنأواخرحتىتتكؤدنهيزانئته

الديناو.الأساسئةوحدتهاوأصبدت،العملةتوخدت،العاثرالقرنمنوابتدا،

بنوعالسودانمنهاذتهأخذواالذيالذهبيالديناراستع!لالفاطمئوننمىوقد

.131الديغاوزجضربواأنهمأي،الرجالمتداولةالعملةفيوجذدوا،خاص

بالدواهم،ئحسبالميلادفيالغاسحالقرنأؤلفيالخليفةعطاياكاشاوبينما*

الشامهنبغدادالعملةهذهدخلتاذ،بالدنانيرنحسبالعاشرالقرنأوائلفيأصبحت

الخلافةمنالشرقيالجزءأنإلأ.الرعئةلحساباتهاالعئاسئةالحكوهةوائخذتها،ومصر

.المستحدثالديغارعلىالقديمالدرهميوثرظل،وبخاوىفاوسكبلاد،العئاسئة

دوايق،ستةيساويوالدرهم،درهخاعشرأوبعةيساويالعاشرالقرن!نيالديناروكان

حئةهوأويعينثماف!والطصئوج،؟32طمئوخاوعشرينأربعةوالقيراط،قيراطاعشراثنيوالدايق

المياوم.العامل0127

.655/7،الطبري2810

العاولأجر،اليوم،لنايبدووقد.العاضرالقرنعنلاحقاوردفيماالتقريبيالحسابهذاقفصيليتضح.129

الواخ.عنجدابعيذاولامس!غرئا،فليس،السخرةزمنفيأفا؟واقعيغير،المزصم

يلأ.أم*!!أكء،ءييءلمممهذو*ء!و3فياييع3ء!3ء*!يءرك3ء".،،6-،،7.؟03

.38أ،1..117.33-ا131.18

وسليمان؟617-616/7،)الطبريطسامجججمعها،ناحيةبمعنىايضاط!وجلفظةوجاءت.132

.(81ص،العباصيالعصرفيالعرليالخليجفيوالملاحةالنجارة:العسكري



العئاسئةالحضارة88

.زهيدةبأثمانالمزئفةالعملةباعواإنهمبل،آنذاك،مجهولاالعملةتزييفكانوها

كاناذافيماجدالأأحدثمما،القرآنهنوآياتالرسولاسمالعملةعلىيحفرونوكانوا

اليهوديتداولهاالتيالعملةعلىالآياتوضععدمئستحسنانهأو،مقبولأالأمرهذا

حيضهن.أوقاتفيوالنساءوالذطأةوالنصارى

قال.الرقعةسفوههاكثيرا.عندهمالمعاملةوسائلمنالسندأوالصكوكان

الرؤساء:لأحد(936)تالشاصتجخظة

واخمفثبالأنامليتخططيىقاغايملاتكمكاسكاإذا

133ألؤبألؤخذوهخطيفهانفغاتجزالرقاعتكزولم

فيح4غحلم!4""الشئكيقبلونفمل!ويصرفونهاالرقاعيقبلودنالصرافونوكان

8134أيامنا

افؤيةالملاحة-40

فكان.شسوعهاعلىالعئاسبنيسلطةتحتالواقعةالبلادنيكثيرةالأفهارتكنلم

،؟35وتجيحون،والنيل،والفرات،دجلة:وهي،""01ا!!شجمثن!افيها

،؟4؟لزشوا،؟04نويحهرا،391ناوترد،381نوتجيحا،137نوستيحا،361شوالشا

.آ.ول3)!ص*،ح83ء،ةءميو3373ءول،ءة30!مكيعلمو.2/380،الإسلامتةالحضارة:متزآدم.133

.دءه"ء9أ!ي!يـه".17.

.ح).اا*188شهواكل!موذنافىسف-ص.ول.،الحر،17..اج/*"،.3/ء*ا،رم؟،مل،،نم،اأ/نم9.،،أم!الملم3)لأ؟.341

*صأ"حا443!س4حح4*!اك6*"!*ة8،!أ4ء*3ح*حح،):وقال،قاطغانفئا،حينذاك،الصكوكاسظل

الحديثة.الدراساتدحضته(19؟2)قديمرأيوهودةكر(45ة3ءلههـيءل!،ثهءهء3،/290)،

آسيةيجتاز،الهندنيياميرجبالعننبعه.القديمأوكسوسهولو*ءلوفى*3فىأامودزيااوتجيحون.135

.(مك2.540)آرالبحرفيويصب،السوفياتئة

عرقد.منالشرقيال!ثمالفي.136

المتوسئط.نييصب،الأسبويةتركبةجنوبفينهر.137

المتوصئط.فيولهصث،قزغخقهنبالقربويمر،قيليقيةم!هولمجتازبخيجاناليوميعرففهر.138

الطتببنأحمدقالإلما.وينسبطرسوسمنأميالستةهسافةعلىيصثالرومبلادفينهر.139

:(899)تالسرخسي
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لا،144نرغانةمدينةعند،إئهالشاشفوعنوقيل.143الأهوازوفهر،142الملكوفهر

المياهنسبةتختلفالذيتجيحونوهثله،بعفالأحيانفيللصيدقارئايعلأنيستطيع

.14لآخرههكانمنفيه

عليهاوشمع،كثيرةاصنالهتوالقواليبالسفنمنالأفهاوهذهعلىيجريوكان

لولابة(942)ترائقبنمحمدانئدبولما.الملأحينوضياح،الماءرافعاتأصوات

دجلة،فيالطيارفي"ركوبي:وقال،الحسنابنهواشخقف،اليهايذهبلمالشام

هنالفراتعلىالملاحةوكانت."كئهالشامملكمنالمناتجط،الملأحينوصياح

سفريكنولم.والعراقالشامبينالتجارةعليهفتنقل،بغدادحتى146سهمميساطمديغة

الحخاجأنإلأ،الجيادعلىصالبزيالسفريفضلونكانوابلي،شاثغاالأفهرعلىالناس

جبالمنالبناءخشبالفراتعلىخصوضانقلبراوقد.الشمالهنالأنرعلىيأتونكانوا

الرئان.تنقلالقراقيرتسمىكبيرةمراكبوكانت.الشامهنالزيتونوزيت،أرمينية

.؟47الفراتهنأنهاوتخترقههتمئزغيرمشتبكسوادوالكوفةبغدادوبين

ئحري،الآلافالنهيراتبلغتبحيث،البمعرةثرثيئالعربشطفيالفرو4وكثرت

نأالأخباوبعفأهل"ذكر:الاصطخريقال.السقيرئاتتسفىصغيرةسفنفيها

التزذان.ولاالعاع!يولائؤيقيبلةلاجؤىقلبيفيإنألا

فبه:الشعراءأترالومن،الصيففييجف،حلبمدينةفهر:(الضفدعصوت،قاق)تصغيروئزثق

.8رء."*ء."*
ئجيبسساانابىفوقيقويقنادننهالضفادغماإذا

تغيبا.انقوائمهاوتأبىمر؟قيالتعوضةتغوض

عظيم.نهروهو،فارسبحرفييصثالسند،لنرموضع.؟40

.جرجانبحرفيث!يآذربيجاننهر.141

فربة.وسئينثلاثمائةعلتشسملإ.نهاقيل،عيسىنهربعدببغدادواسعةكورة.142

.وفارسالبصرةبينكورسبعتضئم،خوزستانالقديمالفارم!اعها0143

.19ص،التقاسيمأحسن:المقلاصي-

السوفياتي.الاتحادفي،اليوم،فرغانةتغ.144

في،جون!لاوالتغييرمنثيءعلى،اه!صمحتىفيهاقئالتيوالأمكنة،الأنهارهذهمناجمراجعةيمكن.145

.177-173ص،خرداذبةلابنوالم!لكالمسالك

تركية.جنوئ3*يء8*8حسمزاتقريةاليومهي،الفراتعلىسورئةمدينة:شميشاطاو0146

.166ص،والم!لكالمسالك:حوقلوابن؟396-394/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.147
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فهر،الفوعشرينفهرالفمئةعلىترادتبردةأبيبنبلالأئامعذتالبصرةأنهار

كثيرارأيتحتى،الأفهارهذهعددهنذكرهاأنكركنتوقد،الزواريقفيهاتخري

كئهافيتجريصغازاالأنهاوهنعدداسهمرميةمقدارفيرأسكانرئقا،البقاعتلكهن

فوقالم!شغبةالأنهاركثرةعنحوقلابنوتحذث.148"اسمفهرولكل،صغارزواريق

البصرةبينمانراسخأربعةطولهإنوقال،الأبئةنروخفبالذكر،وتحتهاالبصرة

مذتقدواحدبستان"كأئها،مئصلةوقصووبساتينافهرهذاجمانبيوعلى،بئة9وا

.149"خيطعاهمأ

الموصل.هنبغدادتنحدو"الىأرميغيةبضاخفكانت،دجلةعلىالملاحةوائسع!ت

السفن.فيويبرونويجيزنيذهبونالناسكاناذبالبندقئةبغدادبعضهموشئه
ء

فكانت،العاسرالقرناوائلفيوتجارتهمبغداداهلتغقلكاش!التيالسفنواحصيم!ا

.والزباؤب،والشذوات،والحراقات،والطئارات،الم!عقيرئاتمنهاوكان.ألقاثلاثين

-**

للاثرياءوكانبفداد.اهلاليوميستعملهاالتيقفة()جمعالمفافتشبهتكنولم

الأسد،هيئةعلىدجلةفيحزاقاتخمشللأمينوكمان.الطئاراتهنالخاضةقواربهم

يمدحه:نواسأبونديمهفقال،والقرس،والحئة،والعقاب،والفيل

المحرا!بلصاح!بتسخرلمتطاياللأمينالتةسخر

ب!اغث!يلراكئاالماءفيساربراشرنكسابه!*فإذا

الأنيالبصكالحالشدقو15.أهرتيريذراعيهباسالاأسذا

الركالبفيوجلإغمزولاطا!موولاباللجامئعانيهلا

العقالبفونابضروكلوكي!عليهرأوكإذالناشت!جع

العبالببعدالعباقيتشقوجناحيزومنصرؤوليذاب
؟51وذهالبيجئهاستعجلوهاهااذا2الصمافيالطيرتسبق

:نواسأبوفقال،الد!لفينهيئةعلىكبيرةسفينةالأهينوأنشأ

.80ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.148

.160ص،والم!لكالمسالك:حوقلابنء149

وامح.:أهرت.150

.509/8،والطبري؟174صالخلفاء،تاريخ:السيوطي0151
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152تخجاقدالماءفيمقتحفاالدتجىبدرالذلفينكبقد

السفنهذهواستعملت.153الغزاليسفىطئاو(945-944)للمستكفىوكان

يقيمونوسلاطينهابغدادخلفاءكانماكئيرا.الخلافةأدلهةولإظهاو،للنزهة

الناسويجتمع،الزينةمعالميفماطئيهاعلىويزوعون،دجلةعلىالرعئةالاحتفالات

،الملأحونبهايشذوحبالزردالنرجانبيعلىوكالن.ولائهمعنومعئرينمندهشين

.154الرسؤأرادوااذا،يغزنوهم

وكزةلضيقها،غقثقربةفي،للملاحةصعبةنقطةوساهزابغدادبينوكان

فيليرشدوهاأهلهابعق!اكترت،غقثالمطوصلتإذا!السفينةوكانتحجارضها.

بين،العراقجنوبنكانتالكبرىوالعقبة.الأبوابالمسمىالصعبالموضعهذامجاؤ

البطاثح،ئسمىهستنقعاتفيشجكافروعثلاثةدجلةتتفرعحيث،والبصرةواسط

القصبمساربتجتاؤؤوارقفيبضاعتهاتفرغالسفنفكانت.القصبويملأها

.الغياضتلكفياقخفيناللصوصقبلهنوالتعذيللنهبتتعزضماكثيرا!الضئقة

تؤخذوكانت.حمدونابنيدعىلفشريفالميلاديالعاسرالقرنفيمنهمواشتهر

همر،وفي.ليلأالنهراجتياؤهنالمراكبتمنع!ك،دجلةفيالمارةالسفنمنالضراشط

الملاحةعلىيسيطرونالسودانئونالنوبةتخاروكان.واسعةحركةهداوالنيلكان

.اههفيه

البحزيةا*حة-5

محاطبلادهمهنكبيروقسم،البحرئةبالملاحةالعربيهنئمأنالطبييلمنإئه

والسمك،والاسفنجاللؤلؤواشخراج،المجهوللطرقوامحبابوالبحربالبحار.

اقتحامفيبرصاحتىالعربأ!اعطويلعهدينقضيىولم.وشعوبهالعالمالىوالتعرف

سرعةيزيدوالكيالثالثالشراعاستع!لالبرتغالئينعننقلواوقد،السفنوبناءالأبعاد

.510-ء.9/8،يربطلا0152

.244و231/ء،الذهبمروج:المسعودي0153

.398-396/2،الإسلامتةالحضارة:مترآدم.154

.324-3؟5/5،البلدانمعجم:وياترت؟403-399/2،نفسهالمرجع0155
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علىالكباومكعشفيهاساعكالذيالمهئمال!عكيلهذاعنهمأوروئةفأخذت،سفنهم

.156صواوثلاثةذاتكبيرةسفنفيالبحارفيالتوغل

وخصوضا،البحريةأعدائهمغاراتلصذيتجفزواأنالعباسئينعلىوكانلى

.157ا!ماههبافيالبحرئةالقؤةالرشيكهرفحض،البيزنطئين

الهندفيالمحيطوهما،السوش!منفصل!تببرؤخبحرينعلىالعباسئةالخلافةإنفتحت

شرقوالى،الهندالىمصرهنبضاع!هيغقلأنيريدالذيعلىفكان.المتوسئطوالبحر

ثمالمنالقرماء(851)أوالقرقاهن،الرواحلظهورعلىأوظهرهعلىيحملهاأن،آسية

سبعفيالصحراءفيقطعجنوبها،فيالأحمرالبحرأو،159القفزمالىسيغاء،

ذاتالم!وسفطسفنفكاشط.البحرينكلافيالماخرةالسفنواختلفت.هراحل.61

وأالساجخشبهنفكانت،الهنديوالمحيطالأحمرالبحرسفنأما.بارزةهسامير

باسمالهنديالمحيطفيالمعروفالهغدض!جوزأو،)طح"لماءطحس!+(الهنديالدلب

مصكار،يدخلهاولاالهغد،جوؤوبأليافالليفبحبالتخاطوكاسكا،""النارجيل

بواخروكانت.السفنإنشاءفيالقديمةالطريقةوهي،؟61والأثرعةبالمجاذيفوتسير

آلافيحملعائمقصرأهامالقدماءاندهشوقد،المحيطهراكبمنأكبرالمتموشط

أئا.ودفتينبطبقتينالمتوسئطسفنبعضوامتاؤت.والمصاخالحوانشكاوعليه،الرجال

فيعداهاهاكلالصينئةالمراكبوفاقت.واحدةوذفةبطبقهفكانت،المحيطسفن

واسعورد.()العربيالفارصيالخليجمضايققطععنعجزتبحيثوالضخاهةالسعة

،العريالأسبوع،،أميركاالىكولمبسسبقواالعربالملأحون-والبحرالعرب":حذادمارونراجع.156

.59ص،1979الأولتشرين22الاثنين،1045العدد

.(ى.لملهلجعل!فىيكلءلمفى،لمد!هه70!ة8.ـه)1،/2!)الرشبدهرونحولدراسنهفيعمرفاروق.157

مسالك:)الاصطخرياليونافيجاليئسقبروبها،ينيسبحيرةشافىعلىصغيرةمدينة:الفرقا0158

.(53!،!لل!ملا

:الاصطخريقال.الأحمرالبحرهوالفلرمر!و.الأحمرالبحرثسمالفيقديممصريهرفأ:الفلرئم0159

وء
الىوهصرالشامحمولاتتحملومنها،والشاممصرفرضةبها،الاحمرالبحراليهاينتهيةر!علاتامةمدينةالقلزم"

.(33ص،المالكأمسالكواينالحجاز

كلم.30حوالىأيواحد،يومنيالمسافريقطعهاالتيالمصافةهيالمرحلة0160

.65-64صجبير،ابنورحلة.!.لوأاك!د!أم،ى!هلمكركع34ء".7لم3ء،.ه*5".،1.39"ا

العتام!،العصرفيالعربئماالخليجفيوالملاحةال!جارة:العسكري)سيمانالعرفيالخليجسفنكانتنثثومثل

.(213ص
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لأسبابعنهمبقطعهالبيزنطيالاهبراطورأهرأنالىالبندقئةمنالسفنضبماالعرب

وامحيكنلمأئهإلأالجئد،الساجخشبن!غوأئن!ا.واقتصادئةسياسئة

ذإا!ممفلىبمصريئيسبحيرةفيالملأحينههارةمنحوقلابنودهش.162الانتشار

تحك،السفينتانوتلتقي،بالمداريأكثرهافييسار،العمق))قليلةالبحيرةكانت

بالريح،لثمرعهامملأة،واحدةبريحنازلةوهذه،مصغدةهذه،بالأخرىإحداهما

فيإلأإليهاطريق!لالجزومثلهدنيئيسبحيرةوفي.163"السير!سرعةفيوهتساوية

.164ودمياطيييسمدينتيمثل،السفن

السفينةعلىالطارئةالثقوبوسذارالألسبريستعملؤئياصونالسفنفيوكان

طليبعد،المياهتحتالأع!لمنذلكبغيروللقيام،الحيتاندهنأوبالشمع

م!حالفرسسفنواستعملت.965بالشمعأنوفهموسذ،السمسمبزيتأجسادهم

العاشر،القرنثنيالمتوشطاسبحراعاكاالعربوسيطر.واليابسةالبحربينوسلاالزاجل

اليهايقذمونكانواماكثيرا..قطعهأرادتكئ!استرضائهمالىتلجأأوووبةكانتبحيث

-1469)7ط3ن!*ءشهغاماط!ك!ديفاسكواستعان!ك،المأجووةالخدهات

.الهغديالمحيطمجاهلفيطريقهالىليهتدي166هاجدبابن،بعدفيما،البرتغالي(1524

أنطاكية.حتىالغربهنيوفاوثلاثينستةفيالمتوشطالبحرتقطعالعربئةالسفنوكانت

الخليفةحضنوقد.الشامبلادفيتجاويميناءأهئمستلوقيةاوأنطاكيةميناءوكان

التاسع،القرنأواخرفي،العثهمامطرابلس!ميناءإناليعقوبيويقول.المدبنةهذهالمعتصم

ه!.8هى*!*!م،ىييءلمد8هفي؟كاغيهمفىلمء7".261.68

.103ص،والم!لكالمسالك:حوقلابن0163

.52ص،ا"لكمسالك:الاصطخري.164

أصبحتوقد.السفنحزوزيسذمنهوالجلفاطلأن،ايضعابالجلاطةالغؤاصينهؤلاءالعربسئى.165

الزفت.بعد،يخما،المفضلةمادتهم

فيغاهاديفاسكوالتقى.العربجزيرةنيؤلد.مشهورعرئملأحماجد.بنأحمدالدينشهاب.166

كتمابأشهرها،البحرئةالعلومفيك!ائاثلاثين،149.و1462بين،ائف14980طم،افربقيةشرقي،ملندى

؟25ص،..معأمالماضيالقرنحتىالهندبحرئ!واطىعلىمعروئااعهظل.والقواعد"البحرأصولفياالفوايد

.(14ص،الأوروبئةالنهضةفيوالإسلامالعرب"أثركتمابفيأحمدالتهخلفومحمد

منعلبهااستولىةح!للعربئةوبكتب،العربئةعنالمترجمةالملاحئةبالمعارفأبض!ااستعانغاماديإنوقبل

نفسها(.والصفحة،نفسهالأخير)المرجعهنديهسفينة
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لبيزنطية،المواجهالحربيومينائهاصورهدينةعنيتحذث!ك.هركبألفيحتملكان

حصينةوكانت،الروملغزوالسلطانمراكبتخرجومنها،الصناعةداربها"إنفيقول

.167"جليلة

بينيكنفلم!للملاحةهلائفاالشمالئةأفريقيةساحلمنالشر!يئالقسميكنولم

وكانت.السفناليهتطمثنمرسىأفيتونس!فيالقيروانوميناءالشامطرابلسميناء

فيسلوكهوكان،هعاكسسةورياحاتنتؤهنفيهلما،الأحمرالبحرفيصعبةالملاحة

هيناءولها،والنيلالأحمرالبحربينالاتصالنقطةعيذابوكانت،؟68فقطالنهار

ثم،البحرنيوزنجبارن!اوالحبشةهنالبضاخاليهاتردفكانت،الجانمبكاهأهونعميق

الىتغقلثئمومن،969قوصأوأسوانالىيوماعشرينالصحراءنلأالإبلعلىتحمل

عشرالخامسالقرنقبلعيذابهرتبةالىعدنهرفأيصلولم.النيلفيالقاهرة

اليهتصلهاأقصىوكان،بأفريقيةالمحيطالزنجبحرمنالعربوتخؤف.(1430)

العربوكانوالحديد.الذهبيجدونكانواحكا()موؤمبيقسمفالةإقليمفيهمراكبهم

بعد،اعتبرو؟ثم،الخليجحتىالجزيرةيل!الذيالفارصيالبحرأولعدئايحسبون

.الهنديالمحيطهن،ذلك

تكنولم.170وغيره!موهنودعربهنالقراصغةلهج!تعرضةالبحاروكاشكا-

وأهئم.؟71والنفاطينالمقاتلةهنبعددتئحاهاهمالسفنوكانتشائئا.عملأالقرصنة

،؟72وديثل،البصرةثم،ن!غووسيرافعدن،آنذاك،الهنديالمحيطعلىالمرافى

الهغدبينالغجاوةارتكاؤوئقطة،الغنىوافرةعدنوكانت.كرمانوفرضة،وهزيز

الخليجعلىسيراففرضةفيتمزن!اووالصينفاوسوصادراتومصر.والصين

العاليةوهساكنها،؟73تخارهابغنىالفارسئةالمدنبينممتاراهركرأأعطاهامفا،الفارصي

.327ص،اليعقويجغرافية.967

*30ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.168

.63-62ص6جبيرابررحلةأنظر.الشرفةالنيلضفةعلى،مصرفيمدينة.169

الافىيقي،والقرنشفطرةجزيرةفيوخصو!ا،قر!ثلانيهنوذاكانواالقراصنةإنميكالاندريهقال.(7.

.ول(.8،وللأ5،صأييءلمو،"صةاجءو8،أ"،ء*هأ،ءدة/ة".،39)المئوسئطالبحرفيومسيحئين

النفط.رماةه؟71

ع!ن.!رفيالسندنهر!بعلى.172

.(34ص،كل!ملا)مسالكفارسبلادأغنىبانهاسيرافالاصطخريوصف.173



95الحياةمرافق

يقضودنأهلهاهنالكثيروبئوكان.افينالساجخشبمنالمبنئةالعديدةالطبقاتذات

اللغةدخلت،الفارسيئالبحرفيالمركزهذاولأهمتة.سفجةالىسفينةمنالبحرفيحياتهم

يأ"ديدبان"و،السفينةصابوهو"ناخدا))مثلفارسئةبحرئةاصطلاحاتالعربئة

.174"تانوة"وأصلها،السفينةقائدأي""رئانو،الحاوس

النهرمجئماوعند.مرحلتالنالبحروبينالعربشطنهرعلىالواقعةالبصرةوبين

هطبقوالبحر،قانتونوعتادرباطاتفيها،عاهرصغيرحصنوهي،عتادانمدينة

المديثة،طرفوفي.القرصانلمكافحةحاميةوتقوم،المراكبرسومتجبىوفيها،عليها

.175السفنلهدايةناظوريسكنهشعلةذوعاليمرقبعليهاكبخشبات،البحرلجهة

فرسخا،سبعونالعربشطفيالبحرلنمدينةالىالخشبات"ومن:خرداذبةابنقال

أعرابط:قال.وإبلنخلولهم،لهمؤرعولا،المراكبعلىيقطعونلصوصوأهلها

للضغاو((671البحريزبساحليالققاليهوجشيىفيبهرقى

فيهاثالموقد،الصينفيكانتونهدينةفيكبيرةجالية،رأينا!ك،للعربوكان

تخاريستقبلالصينوإهبراطوو.العئاسيللخليفةفيهايخطبوكان،البحرديوان

لاجتذابتجتهدالعاشرالقرنفيالصينئةالحكومةوكاشكا.والإكرامبالحفاوةالمسلمين

وكاسط.والاسلامالأدنىالشرقبلادمنكانماوخصوضا،اليهاالبحرئةالتجاوة

علىبهايستعانالتيالآلاتلأنبالمخاطرمحفوفةالبعيدةالبلادالىالبحرئةالرحلات

يذكرذلكمنالرغموعلى.177بعداكت!تقدتكنلمالأخطارومحانبةالسفنتوجيه

.178والعربالصينيينهنالغربأفادهاالتيالإختراعاتبينالبوصلةظروديروجيه

الىالمغناطيسئةالإبرةبتاريخترجعالتيالأقوالهنأرجح"وليص!:العفادويقول

.179"والمسلمينالعربالملأحين

.246و23وه229ص،العربتةاللغةغراشكا:اليسوعينخلهرفائيلالأب0174

.34-32ص،كل!ملامسالك:الاصطخري.17ه

.60عى،والم!لكالمسالك:خرداذبةابن0176

المقريزيذكرهاكما،.م1282عاممزةلأؤلوصفتوقد،العاشرالقرنكئابلدىالبوصلةتذكرلم.177

.م1442عامالمترئى

.446-426/2،الإسلاهئةالحضارة:متزآدم-

*.،**لأه!ول+كاه!3*ك!!كر!هلمء.ب!كهءكاءك!*ه.،ءكا.لم."."".178040

.45ع،الأوروبئةالحضارةفيالعربأثرالعفاد:محمودعئاس.179
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افيلةالمواصلات-6

والائتقالالئقليعتمدونكائوالأئهم،إجمالأ،بالطرقشمديذااهتماف!العربيهتئملم

البلاداك!اكوعندها.فاوسيظلمنالمراكبائخذمنأؤلهموالعترالح!.الرغلى

بحاجةالترابئةوالجسورالطيرقاوكاشط.فيهابعفالطرقأنشأوا،الرومانبيدالاسلامئة

وآهاكنآو%قاهة،3!فآالإحراسةالعربعئايةوانصرفت.والتجديدالترميمالىدائمة

تئشأ،الأهاكنهذهوكائت.لهمالمأءوتيسير،المسافرينلاممتراحةرباطا

بدوابيهتفونورعونؤفاد.،آ.لغانجكافب،وسكئها،الصحراوئةالطرقعلى،خصوضا

يستطيعوالكيالمسانرينمحطاتحولالبقريرئونكانوافاوسبلادوفي.وطعاههالنازل

يحتاجونهاللمسافرينتقذمالأديرةكاشط،الغصارىمناطق"وفي.بضيافتهمالقيام

ثماله.الىباعرباودير،الفراتنهرعلى.تكريتمنمقربةعلىيوضاديرمثل،اليه

كنيسابو؟فارسهدنفيخصوصاالعصر،هذافيمعروفاالفنادقبناءوأصبح

.185وشيراز

الىباقئابعفآثارهايزالولا،المسانرونعليهايقطعثابغةقناطردجلةفالرعلىوكان

السفنمنجسوزاهكانهاصأقاموا،القناطرانهدش!أنبعد،العاشرالقرنوفي.اليوم

الجسورهنافطهذايكنولم.وواسطبغدادفينرى!كالمتحركةوغيرالمتحزكة

ذاتقنطرةالفراتمنالمتفرعةعيسىقناةعلىوكان.آنذاكفاوسبلادفيمعروفا

،خطوةوعشرونثلاثمائةطولهاقنطرة)الأهواز(بخوزستانوكان.أبوابخمسة

،"الرومقنطرة"شفي!قوقد،أسطوانةوسبعيناثنتينعلىتقوم،غشرةخممصوووعرضها

عجيبةقنطرةقاوونضروعلىالتهر.علىيشرفمسجدعليهاالآجرهنأخرىوقنطرة

وخمسونهاثةمنهاالواحدةاوتفاعدعائمعلىوتقوم،سحيقوايعلىبالصخرمبنمة

شئجةقنطرةكاش!الاسلامئةالبلادفيقنطرةوأجمل8الحديدمنقضبانتشذهاذواغا

3أم!7)ى37ى3!لو3)"فسباؤيانفلافيوسالرومانيالامبراطوربناها،دجلةفروعأحد

هنحجركل،واحدبعقدبالجبلهئصلة،شاهقةكبيرةفكانت،(م69-79)

بينطابنهرقنطرةالخشبئةالجسورأعظموكان.خمسةفيأذوععشرةأحجاره

.407-404/2،الإسلامتةالحضارة:متزوآدم؟143-142ص،الفارقيتاريخ.180
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.189"أذرععشرةالماءوبينوبينها،والماءالصكاءبين"معفقةفهي،وفارسخوزستان

الدوابعلىبلدالىبلدهناليرسا.ئلي.والطرودئقلوهو،البريدالعبربواستعمل

-521)الأولداريوسعهدعلىازدهرت،قديخةهؤسئسةوالبريد.والخيلوالبغال

نجدلذلك.فاوسوبلادبيزنطيةعنالعربونقلها.الفرسملكف.م.(486

183والقثج،182الفرايقمثلالفاوسئةعنالعرباقتبسهاكثيرةبريدئةهصطلحات

الهمب!جل00الأبحيهدابب..،-صليهواستعملوابه!البريد-،راكببمعئىواستعملوها؟84والشاكري

الخملالعرباس!عملانوبعد.والرسائل،185والخرائطالحعاشبماعددفمهيدودنالذى

وضعهنأؤلإنوقيل.186الأسلأمبعدالبغالاستعملوا،بريدهملنقلالجاهلئةفي

عنأخذهالذي(685-661)سفيانابيبنمعاويةالاسلامفيالبريدنظام

.18البيزنطئلإ

سخوهاللبريدمحالاتوأوجدلرا،189والفراسخ188بالأميالالمسافاتالخلفاءوقاس

وربفا.ءفرسخينكل*اوأميالستةكليبدلونالذينوالرجالالبغالوفيها،السكك

يحملناك.؟يفذلاكالخلنجي،يتبذلأنغيرمنكئهاالمسافةالبريدراكب.فطع

هؤسئسةيحاذيناكو.؟9.فئوتفىونالحجبأخبارويسبق،بغدادالىمكةهنالخريطة

"العامالأهن"وظيفةمنالقريبةالخبرصاجكاوظيفةهيالخطورةشديدةوظيفةالبريد

علىوتتج!س،الوزراءوحتى،والعفالالموطفينتراقب،أئامنافي"المخابرات"او

؟170ص،والممالكالمسالك:حوقلوابن؟409-457/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.؟81

.157-154صجبير،ابنورحلة

.(239ص،العربيةاللغةضائب:نخله)ر.ر!صول:وبزوانكالبرلد،صاحبدليل:الفرايق0182

.(245ص،نفسه)المرجعرجليهعليسبرملكرسول.183

.(235ص،نفسه)المرجعوالعبدوالمستخذمالأجير0184

فيه.ماعلىئشذنحوهأوجلدهنكيس!:خريطةجمع.185

.411-415/2،الاسلاميةالحضارة:متزآدم.186

.331ص،الإسلاميةالنظم:الصالحصبحي.؟87

نخله:)ر..أولاحاه*36اد!مل*خطوةألفالميلوأصلاللاتينئةاوالرومئةمنمأخوذةقيللفظة.188

.(280ص،العربيةاللغةغرائب

طولالحالئةوبمقاييسنا،أميالثلاثةأوالنظربطالهماعندهمتعنيوكانت،الفارسئةمنمأخوذةفىسخ.189

كم.8حوالىالفرسخ

.412-411/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.190
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بعضهايشكلقدالتيبالأخبارالمركزئةالسلطةوتزؤد،والخاوجالداخلفيالأعداء

صاحبالىالخبروظيفةاسندتووئما.اليومئقال!ك،"القوميئ"الأهنعلىخطرا

البريدصاح!عينالذيخرداذبةابنأمرهنكان!ك،وكثرتهتنفلهلسرعةنفسهالبريد

.191بفارسالجبلمقاطعةفيوالخبر

هي:العئاستةالخلافةفيالبريدطرقوأهئم

ودمشقوحمموبعلبكة!حووحلبمغبجفالى،الموصلالىبغدادهن-11

والاسكندرئة.والقاهرةوالرملةوطبرئة

.للفراتالغربئةالضفةبمحاذاةالشامالىبغدادهن-2

الصين،فالى،وعرقندفبخاوىوهرووفيسابورفالرفيهمذانالىبغدادمن-3

ثلوجهنبنتابهلماسهلأالطريقهذايكنولم.192الجبلئةالمعمغد()أوالضغدببلادهروزا

ظفرواهنيقتلواحتىبالماليقغعونلاالذيناللصوصشروهن،وروسيةتركيةجبالفي

.بالحجارةبه

الصحراء.فيفالعذيبالكوفةطريقعنمكةالىبغدادمن-4

والآخر،الساحلإزاءبسيرأحدهما،طريقانالأقصىالمغربالىمصروهن--5

الىعدلثم،الثانيالطريقعلىأولأيسيرالبريدوكالن.الصحراءحدودعلىجنوئاصيسير

فالى،الغربطرابلسالىيتوخهفكان.طرقوقطاعلصوصهناعترضهلماالأول

الجزيرةطريقعنالأثدلسفالى،الأطلمصيالمحيطعلىالسوسبلادفالى،،القيروالن

.931ءالخضرا

عندإلأأمتعتهمأوالناسيحمليكنولم،العئاسبنيبحبهوهةخاصاالبرلدوكان

السلطانأوللخليفةقذايا،الرسائلجانبالى،يحمل،أحيائا،وكان.القصوىالضرورة

منوالجئاؤاتالخيل،البريدفي،البغالجانبالىواسئعمل.ونحوهماوالسمككافار

سيرهونطموا،واسعااستع!لاالزاجلم!حواستعملوا.العذاؤونوالسعاة،السريعةالج!ل

.!.")ءلأ"،ول!لم+د،"ء4ء!ءح،7،مل44ءدةه*ىف".124و؟489/2،.ب.أ.فمعارفدائرة.191

اىدامعلىالفرسطاعةفيدخلت،الأصلإيرانئةأفةسكنتها،السوفياقيالاتحادجنوبفيهنطقة.(92

.دارلوس

.419-413/2،الإسلامئةالحضارة:منزآدم.193
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فرقةهؤسئساستع!لهومئحهنأؤلأنويبدو.الرومانأئاممعروفةكانتالتيالطرقعات

إلأ،حراالناستنفلوكان.الخلافةيشرليئتستعملفلم6السفرجوازاتأئا.القرامطة

فياستعملتأئهاغيرشيراؤ.هدينةيدخلأنيريدمنعلىالدولةعضدمثهافرضهها

وسجلأتنظاملهاوكان.ناحيةالىناحيةهنوللتنفل،والخروجللدخولمصر

194خاصة

كؤروكانت."الشامبلاد"الفراتوراءهاالواقعةالبلاديسخونالعباسئونوكان

ومدينتهالأودن.وجند؟المقدسبس!ثمالرملةالكبيرتانومدينتاهفلسطينجندالشام

هدينةأها.حلبوهدينتهيئسرينوجند،دمشقوجند؟حمصوجند؟طبرئةالكبرى

.195هدنهأصغرمنفهي،اليهاشسج!النييئسرين

،البواديمنبهايئصلوما،العربئةالجزيرةأرضع!دهم"العربديار"وكانت

وبحرالهندأوضكرلهئهافإن،"الاسلاممملكة"وأفا.196الشاموبادية،العراقكبمادية

والخرووالسريروالرانواللانالأرهنهنبهايتصلوهاالرومطكةوغربعها؟فارس

منبهااتصلوماالصينمملكةويشمالئها؟النركهنوطاثفةوالصقالبةوالعلغاروالروس

والعراقالعربجزيرة"العربئة"الأقاليمو.997فارسبحروجنوبئها؟الأتراكبلاد

،فالرحاب،فالديلم،المشرقأولها((العجمأقاليم"و.والمغربومصروالشام198وأقور

.199لسندفا،فكرهان،ففارس،فخوزستان،فالجبال

وبعد،والتنظيم،المغالمجاراالوأضمخةالذلطرفاحرزالطوللخلافةا!إنجاقطهكذفدعاكانلاهمالتقدئها

.425-419/2،الإسلامتةالحضارة:متزآدم.194

،108ص،والم!لكالمسالك:حوقلوابن؟61-55ص،كل!ملامسالك:الاصطخري0195

.153ص،التفاسبمأحسن؟والمقذصي

.28و15-12ص،كل!ملامسالك:الاصطخري0196

.هص،نفسهالمصدر0197

،البلدانمعجم:)ياترتبأسرهاوالفراتالموصلبينالتيالجزيرةهيأو،الجزيرةفيكورةاسم0998

0091،1/238)8

.01-9ص،التقاسيم0أحسن.991





في!!صثوك

ء:مر..ص.،تافاافقا

اليونانئةالعقافة-1

الفارسئةالثقافة-2

افدئةالثقافة-3

وما162ع،الأولالجزء"الإولم!ضحىامبنأحمدكتابراجع،العصرذلكفقافاتفيللتومتع5

بعدها.

؟.ا





البونانئةاالعتمافة

هن،فإئك؟اليونانئةالثقافةرفدتهثل!ومعرفتهالانسانوقيئعالمئةثقافةأئةترفدلم

،كبيراالبربفيالفكريتأثيرهاوكان.الأع!قبعيدثزانبعاكانتةأتيتهاالنواحيأفي

لهوأكد،الحلمفيللمأمونظهرأرسطوأن2النديملابنورد.المأمونعهدعاورخصوضا

للإسلاموفتح،للخليفةإشكالأكبرحلبذلكوكأنه.والشرعالعقلبيننرقلاأن

الشرقئةبالحضارات،أصلأ،متاثرةالييرنانئةوالثقافة.اليوئائيالفكرعاورواسغابائا

ائحالمنآلنثئرد!أئقكرنتاثج.اليوناننقلفقدوغيرهاوفينيقيةوبابلمصرفيالقدبمة

.3وعلوفافلسفةالعالمالىوأزجوا،العقلايئ

أبوابسائرمنيخرهاتفوقوعلومهااليونانئةالفلسفةالىحاجر3أنالعربورأى

والعصرالجاهلئةمنكبيراكانالعباصيالأدبإرثإنإذ6والفنونكالآدابالمعرفة

والبيئة.وتقاليدهاتجمحوعادات،الإسلامبحدودمقئدةالعربيةوالفنون.الأهوي

المجرد،الفكرهنإهجالىوعطشى،.والدينوالعاطفةالخيالبمغافذهشبعةالعئاسعة

ع!ح!د،اتقاثاههشماابييرئالطعلومبعفالعربأتقنوقد.الموضوعئةالعلمتةوالحقيقة

نب،..،.يعقوبيرسفأبيالعرببفيلسوف4ابتدا،مايرهوفماكص!الألمانياليلأمةتعبير

.4(870بعدأتالكئديإيمحقي

فياليونانيالزاث:بدويالرحمنعبدكتماب،المجالهذافي،عليهاالاطلاعيحسنالتىالمفيدةالكتبمن.\

وإجنتس،يهروسويول،مايرهوفوماكسبكر،هينرشلكارلأصيلةتاس!اردوفيه.الإسلامتةالحضارة

.و!يفنألفوفسووكرلو،جولدتس!ر

.243ص،الفهرست02

ل.،ء!ال*3"،يعط+3ء*ىلعكءك!،*ء3*هح11/*،،.3

.59ص،اليونانيالزاث:بدويكتابفيمايرهوفماكس.4
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فئظروا،الهفيئئةالحضمارةورثة،ابروماليبالبيزئطئينتريباحتكاكللعربوكان

صناعاتأهلهمالرومإن"ا!بالفقيههقال.بمهاراتهموانبهرواكأ*هعجبةنظرةإليهم

يغادرلاحتىالانسانمصؤرهميصؤر.بالتصاويرالأممأحذقوهم،ث!طووجكيم

لاثم،شيخاشاءوإن،كهلالضاءوإن،شائايصئرهحئىبذلكيرضىلاثم،سيثاسنه

بموقفسبيهالموقفهذابل،النظرةوهذه.6"...إلخ،جميلأيجعلهحئىبذلكيرضى

متقذمة.حضارةأهام!كاكل

الميلاد،قبلاجالقرثاهنذ،(.م.ق324--356)الاسكندوفتوحوأتاحت
ء*5ءثممط

مع،تجلىالثقافةهذهاثرانغير،اليويانيةبالثقافةواسعاتصالاؤلط،الشرقلبلاد

العربالياليونانئةالكتبووصلت.ألعئاسئةالنهضةخلال،الحضارةمظاهرهنغيره

)أوكانت:حئيفيليبالدكتورقال.ةئبربلا..ةغللإيثم،أؤلأالععبريإبئةباللغةهمزجمة

منبعدثذ،يترجموهثم،السريانئةلغتهمالىاليونانيئالكتابيغقلواأنالصريانطريقة

هراكزأهئموكايج!.7"المأهونعهدفيأوجهاليونانيئالتا-سوبئ.العربئةالىالصريانئة

النهرين،بينسولمفيالكثيرةالأديرةعدا،العباصيالعصرفياليونانئةالثقافة
(م.لاشيهئدرئةوا،لطوجبزا،ببيوا!حيجئذ:ثةثلا

سابوربانيهااسمهناصهاائخذت،فارسفيخورستالت!سدلتكلوومدينةج!ئذيسابرر

يشروانأنوكصرىنجيهاأشعثم.الرومأسرىجمعكالنحيث8الساسانيالأول

ليافي!اشش.الأساتذةوكانبهبير.هستشفىبه!الحقللطبمدريحعة(531-579)

بلادالعربفتحوعندها.الصريانالنصارىمنأو،!ماكلجأواالذيننوافيالهنود

بأولادهئحصراالط!بوكان،الآرإيحيةباللغةيخييا،تذؤس*الفلسفةكائت،الفرس

وفي.الإسلامقبيلفيهاتخض!داروثءنرهـكلدةإدكاوئقال.جلدتهموأبناء،الأطئاء

لمعالجته،أطبائهامئنعددا،ممعوداكانالذي،ا-هـر،،طلبالأوليصا!يلاالعصر

وعلى.الخاصطبي!هجعلهالذيبختيشوعبنجورجيسفيهاالأطئاءرئيسه4فجا
....-".---ص!-....ض

---"*

أتفهالذيالبلدانبكتاباشتهر.الفقيهبابنالمعروفالهمذافيمحمدبنأحمدعبداللهأبووقيلبكرأبو.ه

.903طمحوالى

.137-136ص،البلدانكتاب:الفقيهابن06

.378ص،العربناردخ.7

أردشير.إبن.(272-241)فارسملك.8
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وتوئى،الخليفةطلبعلىلناءبغدادفيبكاوشاتابختيشوعبنجبريليأنشأالرشيدعهد
..-+...."+!عمضنص"صر"!؟ص.!ء"ا-.."""ب.بءصء""--"--+"5-"..ص.-.-ب

قروناالعباسئينالخلفاءتمذجنديسايوليمدرسهوظلت.جنديسابورهناطباءإدارئه

9عدلدة

والأرهنوالسرياناليرنان.منوهم،أهلهاأى،\روفالع!اقهدينةحزان
!س

وظل!إ-!قهب"!إ+يهورينعسكشصالدلانات،الإسلاماوالنصرانئةاعتئاق،والعرب

لعطمونوكان!واأصلأ.هنهاوليسوا،الصابئةسلكفيالعئاسئونفتظمهم،القلإممة

لاضئة،العلو!صاهركزوكاذتثان.الفخمةالهياكللهاويقيمون،الكواكب

وابثاه،(190-836)ثابت-فيفىةرجالهامنوئبغ.والفييهئة،وإلطبئة،والهئذممئة

منهاوكان،هلالأسرةالجغهير!ك،الإسرةهذهء!لعهنوغيرهم،وسبناينإبراهيم

جمعالذي(994-925)الصابئإسحقأبوإبراهيموابئه،الطبيبإبرإفيمهلافي

.11الموش!ر(1056-969)إبراهيمبننيمع!جملابينوهلاذ،والترشلالأدبالىالعلم

برصكالميثيهير(929-858)؟2!ا6ىف،خ*أكرلماالبئانيلياليبربنيازبج.ء.!لجمأكبروهن

.13الهئدسئةوبالإئشاءاقا،الكواكب

هعصلا،،مهفاهركراوظفت،تقريئاعافاأربعينحرانفيالدراسةإستمرت
-سحص!ا"ء--!صص!2

نقطة،ذلكالى،وهي.الشرقعةالآراهيةاللغةأهلهايتكفممنطقةفياليونإنعةلل!قافة

أهمئةعلىليلذلالةويكؤ.اليرنانئةالعقافةبؤرةالصغرىآسيةهعالثقافيللتبادلمهفة

بنعمرعهدعلىأنطاكيةالىانتقلتالاسكندرئةهدرسةاننذكرأنالمدرسةهذه

.14(861--847)المتوكلخلافةفيحرانالىثئم،(725-717)العزبزعبد

وأالاسكضدرفيالمذهبنشأففيها،اليويانئةعا!الفلسعهئيزم!سالاوكاشكا

،(81ص،الغربعلىنسطعالعربشمس:هونكهوزيغريد؟255/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.9

.31ص،الأوربئةالحضارةفيالعربأثر:والعقاد
صصء*

يعظمهمضلىعليهتلبها3،عشرالسبعةمتذنئهموبها،الصابثينمدينةوكانت.الكبرفيالرفةحزانتلي.\.

سقياغيرمنتنبتأراضيفهاأنإلأ،والشجرالماءقليلةوهي.الخليلابراهيمالىؤشسب،الصابثون

.(76ع،كل!ملامسالك:)الاصطخري

الوزراء".تارلخنيالأمراء"تحفةكتابله.\؟

.سنانبنمحتدعبداقهأبووهو.حزانمقاطعاتإحدىبتانالىالبئانيسئئي.12

بعدها.وما256/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.13

.71ة-68ص،اليونانيالزاث:بدويكتابنيمايرهوف.14
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فلاسفةالىادن!تسه،(.م269-205)أفلوطينأسئسهاالتيالحديثةالأفلاطونئة

الملأفيالفغاءحئىالروحانئةفيومغرقا،والعقلانئةالمادئةالمذاهبومحارتا،الونان

الأولجوستغيانالامبراطوربأمرأغلقتقدالفلسفئةهداوسهاكانتوإذا.الأعلى

فيهاظفتفقد،أثينامدارسهنغيرهامع،ميلادئة529.(عامم565-527)

بعضأكدوقد.بلميلاد،السايالقبرنأواسطجتى،واسعةوفئئةوأدب!ةفلسفئةحركة

العربفتحانوقتقاممةتزاللاكانتالاسعكندرئةمدرسة"آن:إلآلمانالعل!

.15((رصم

هذهمنالباقيةوالآراءالكتبهنإليهموصلهماوهتصؤفبرهمالعربفلاسفةوأفاد
رص..-."...

،17والرها،96نضثييناتسرإلم...ا!ييإيت!ت!لمعو،ليايغبربالشرقيصيتهاجمثم--اليةعحب!بدملا
حصه

السادسالقرنهنتصفحتىالإولىوبقيت.حالياترك!وفي،النيريننبين!هالقاممتين

النساطرةالسريانمنالمدرسغينعلىالقتمونوكان.الساجالقرنختىوالثانية،الميلادقي
.--

بينكحنينالمترجمينكبمارفيهمونبغ،لغتهمالي.اليونجائ!ةوالعلبرمابفلسفةترجمواالذين

وعلومهم،،اليونانفلسفةنقلفيالنساطرةوشاوك.وغيره،(873-808)اسحق
!عص

اليعاقبةوكان.خاصب!وعوالاسكندرئةهصر،هركزهمكانالذينالسرياناليعاقبة

التزامهممع،النظرئةوالفلسفةالمنطقالىوالغساطرةوالزهد،التصؤفالىأترب

العباسبنيفيتأثيراأبهزكانغاوحرانجعذيسابورعدريحبتيأنإلأ.والتقشفبالرهبانئة

المجتمعحاجةمغ.تعوافقالتيالواقعئةايوضيرمجئةبالعلوبمواختصاصه!،لقربه!ء!ارواق

.18المتنامىالعئاسى
!ب؟

.37ص،اليونانيالزاث:بدويكضابفيمابرهوفماكس!.15

أن،73-72ص6للاصطخريالممالكهسالككتابفيجاء.اليوم*أكالالمهقلالاأوأكاأذألأ0168

وغرج،الأرضمنمستوىنيكبيرةمدينةوكل.خفرةوأكزها،والفراتدجلةبينمماالجزيرةفيبلدأنزه"نضيب!وو

عظيمةدتروبهاومزارعها...بساتينهافيينبسطحتى،بهامكانأنزهوهو،ببالو!سائعرفجبلشعبمنمائها

،(171-170)صرحلتهفيجبيرابنواخفرارهاازدهارهاووصف."كثيرةللنصارىوصوامعدياراتوحوالها

واحذا.ومارستائامدرستينفهاأنوذكر

ومطة."مدينةألها،76ص،كل!ملامسالكفيالاصطخريأورد.واود!صاأل*2*واليوم!ئ4ح33ح.17

بلادفيليسكنيسةبهاولهم،ورهابين،كئيرةوصوامع،ديرثلاثمائةعلىزيادةوفيها،النصارىأهقهاعلىوالغالب

."وزروعكعيرةوبساتينمياهولها،منهاأعظمكنيسةالاسلام

بعدها.وما259/9،الإسلامضحى:أمينأحمد.18
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الفاوشةالعقاق

الحضاوةوارثةالفاوسئةالإيبراطبرليئةعلىتاما4قضايقضواأنالعربإشطاع

نقلواالذينالفرم!بمؤاؤرةالعئاسيةالخلافةوقات.أراضيهايحغفواوأن،التليدةالشرقية

رمهح-"ء.-""-..-!س

قيالفرسواثر.المعادلنفل!خمفىوعاداتهم،وادابهم،علوبحهيمالعرببماالمجممعالى

الععاسئةالدولةقاهتفلئا.جوارهنالبلدينيربطلما،العباييبنيلخلافةسابقالعراق
.ء."-.

وغيرها.،الدواوبنورئاسة،آلحيشىوقياد،كالوفياوةقيادئةمئاصبالفرييىاعطي

الىاب!شهمدفاضطر،وجاههبمأئهتهمفيالخلفاءنافسواحعىيئسعالفرسنفوذوظل

.803عامالبراهكةمهئ!جميفوعليعلصالقضاء

الكئابطبقةتلاميذهموهن.منهمفتشكلت،والتدولنبالكتابةالفرسواشضهر

*بحكم،والكئاب.العئاميىبنيفيالفاوسئةالثقافةنشرتوالئي،لديهمالمعصدة

في،والآدابالأديجكامفهوموكان.الشاملةالثقافةالىيكونونماأحوج،وطفتهم

والتعبيرالفكرئةالزاحيفيينحصرولا،المعرفةجوانبمختلفيشمل،الزهانذلك

،(868-775)الجماحظككغبآنذاكالمصئفةالكتبفيجاء!ك،المنفقاللغوفي

الصوليبكرلأبي"الكئابو"أدب،(889-828)قتيبةلإبن"الكاتبو"أدب

أثرمنوالبدجالبيانبأنواعالموشئىالفارصيللأسلوبكانمافيلخكاولا.(946)ت

وأساليبهم.العربالكئابفيبارؤ

،خ!!تلاو،وافيد!،واللغة،الئرجمةفيالعئاسيئبالعصرالفارسئةالثقافةوظهرت

الجكم.وأصول!،والعإيرإت،والجكم،والأخلاق،والط!ث،والفللث،والجغرافية

كانتوالفلسفة%وإ.ذاالعلومفي،ال!جإ،ومترجمة،والأدابالفنونفياصيلةوكانت

نكبةفإن،الأولالعئاسيالعصرميادينمخلفعلىوطغتعفتقدالثقافةهذه

العربكا،المجتمعفيليانتشرترشغ.،قدكافيلأنه،الفارسيالأثرتقفعلىلمالبرامكة

وعلم.ثقافةأهليكونوالم،الئانيالعئاسبئالعصرنيسيطرواالذين،الأترالثولأن

سابقساسانلبنيوأعادوا،الثالثالعئاسيئالعصرفيبويهبنيسلاطينونبعهم

.19نزهم

.377-375ص،،لعربثاريخ:وحئيبعدها؟وما164/1،نفسهالمرجح019
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تنحصرولم،ايييري!الإوثبعدليانتشاؤاتأثيزاا!ثرالفارسئةالمقافةكانتوهكذا

الفارعي،الماضىبذكرياتالمليئةالأذهانفيحاضرةكاشت!وإئ!،الثقافيالتبادلفي
ع

يلفحاواوهايزال!لالتيوالمزدكفالمانوئةوهراكز،الناووتقديسزرادستوبمذهب

لغتهايتكفمونزالواماالذينالناسمنالألوفشفاهعلىتعيشكانتأنهاتفة،النفوس

اجتماعوأسهم.والنظرئاتالكل!تتبادلمنهئصلتئارالعربئةوبينبينهانشأالتيالحئة

أخذتهوما.2عابلىمستويعلىحضارةقيامفي،أل!رعوفاليبحبي،محلئينتراثايت

الفرحطشالمئرزفيجعل،حضارئةومظاهرهئرسئساتهبنالفرسبىعنالعئاسئةالحضارة

.21"الساسانئينبوريثة))"بغدادأمبراطورية))ينعتحءآ34!لمهح،ح!.**بيرينجماك

".!حص!حص2

افندئةالثقافة

وب!كروا،تجالييااتصالا،أولا،بهااتصالهموكالن.جاهليتهمذ!م-"دئهلاالي!-عرف

هدينة،بعدهدينةويفتتحوفهإ،أقامجميهافييتغلغلونأخذواثم.إلمهئدةوس!يبىفهإطيبها

(م715-705)الملكعبدبنالوليدالأهوفيالخليفةعهل!مئذ،ئاحيةبعد"وئاحية

بلادكائت،العباسيالعصروئي.م709عامالثقفيالقاسمبنمحمدقائدهيدعلى

ثقافتهموهعهمأبمغتما،!جضبروالسكرالعودمئهاجاةومثل!.للخلافةتابعةالسئد

،والحماسبون،والحبهاء،والمحذثونبر،22بىالأعراكابناللغؤيونمنهمواشتهر،الخاص!ه

حسحه

وصبرهم.،والطباخينوالمصورينكالنجاوينالحرفوأصحاب،والأطئاء،والمنحجولط

ئدعىالفلك3فيكتابوهعه،بغدادالىوخالةالهندعنجاء،.م771عاموحوالى

أبوفنرجمه،(م628)*4!لما+ء!ي!4*38غوثغالبراهما)السندهند(سدذانتا

وكان،افصورطلبعلىبناء،(م080حوالمط)تالمراويحبيببنإبراهيماسحق

.23العلمهذافيراندأثرله

ول.ول،"!عممأ،!سكرلا،*ءلمءلمءوحة7أءيألم،!نه"".،2.80.

،."**ور،3+3ء*ةكحء*3ء*،د+مهي1،/،ا-ا21.2

وفاةبعد.بساتراوماتبالكوفةولد.مؤزخ،راولة،لغوي:(844-767)الأعرايبنزيادبنمحمد.22

اشتغلم.عليهتلمذالذياللفوي(780أتالضئيمحمدبنالمفضلمنأفهتزؤجت،الأصلالسنديأبيه

.(1728و10ص،.م.ع)مبغدادفيبالتدرش!

تاريخ:حئتيفيليب)راجعالمراريابراهيمبنمحمدالىهند"!السند!ترجمةنرامنالموزخينمن.23



109الأجنبئةالثقافات

يحضرود!الرسلفأوسلوا،وقآثرهمالهنودفضلالبرامكةعرفالمنصوو،وبعد

فيالهندبأهرغنيالذي:اسحقبنمحمدقال".هنهمالمعرفةوأهل،والصئاع،العل!ء

ء!لعوإحضارهاالهندبأمرواهتماهها،البراهكةةع!جو،خالدبنيحيى،العربدولة

وحكائها"42.طئها

،إلتنجيم.بام!محلاومجل!،الروحانئةةفس!لفلاالمسلمينعندالهنودأثرفيهظهرهاوأبرز

بقغةالحقائقعنوتعبيرها،وبصوفئتها،بالدبنباهتزاجهاالهندئةالفلسفةامتازتوقد

المجردةالنظرئاتعندولا-تتوئف،الانسانلخدهةمتطؤعةفلسفةوهي.تصرببرئةمجاقئة

بهايرتبطالأبىواحالتيتناسخعقائدهاأبرزومن.ا!ليبرئانئةكاصلفلسفة،خامجبىبشكنن

".ء"-.-!-"ء"!..ء.،+...."...ى

برهوئا،واببلمئةالائسانئةالدرجاتنيالئرقيفجعلوا.ليإلئاليبرالجئة.والعقابالثواب

الىتنتقلي،ؤشبسموالإفسانإنسانئةتتبلورمافبقدر.الأرواحتلبسهاالتيالأجسامبئرئي

الهندئةالألفاظالهندمنالعربئةالآدابأفادتهاأهئموهن.وأمعرفأصفىجسم

والف،ودمئةككليلةالهئدفيوالقضص،والفلفليليالخيبزرالنوالكافوليكالزنجبيلالمعربة

!لا،.2الهندئةهوالحكة،السندبادوقصص،وليلةلطة

ص،العربعندالعلوم.تاريخ:لهزوخوعمر،527ص،1975،الأعلامفيوالمنجد؟374ص،العرب

12وه117و116الصفحاتفيالمراريإبراهيمهوالكتابمزجمأنأوردنفسهفزوخبأنالعلممع.330

.(161و

.484ص،ببروت،المعرفةدار،الفهرست024

.375-374ص،العربتاريخ:كلحئي؟بعدهاوها229/؟،الإسلامضحى:أهينأحمد.25
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العلمئةاىتي

إج!لإ،.،قبلهاكانتإذ،العئاسيةأفيالعربعندالعلوهالمنطمة\إبظأقط)-

الدينعةالعبوالىفةبر!!يهزل!السلف،عنإلخ!،خمتمسسعكل!ثه"ء/،.***يحط-ةا!حمبعبزة-،

جلإيدةعلوم.غكعيبرئهمتجفتحت،.مجئلإ.هبمهذ!البلوبمايمتي!إر!واللغوو
!س

ليبجفرها-،،..-وفيادواص،علها.فاتجقبايمبرها،لهبلاكشاد.و!لا،0الاجئيئةالشعوبادخلتها،مئظمة

نقلفبكبربفضل،للعرب،الأجانبوالعلماءآقستشرقولنا!واقراتعلوم
-"صحء.---".---"*--."-"-.".-.----"--.".--.---"-

لمظو.العالمهعليانيالعرب"كان:1سارطونجورفيمثلا!ال،العلوصف

الهيثم،ابنفوجوفى.قرونبضعةالمدنئةسيرلتوفف،اليونانئةالحكةكنوؤبنقلوا

،(1642-1564)غاليليولظهوروممفدا،لازفماكان،وأهثاله!،حئانبنوجابر

("حبم1727-16421ونيوتن

التيالعلمئةللحركةاقهمدفيالأموفيالعصرفضلالىالاثمارةعلىلزافاوأوىلأه
"ء

(م704)تهعاويةبنيزيدبنخالدبهقامهاخصوضا،اللاحقالعصرفيذاعت

الكتببنقلوأهرهم،مصرهنيونانئينفلاسفةوأحضر،السلطةعلىالعلمفضلالذي

مننقلأؤلمسخلا،العربئةالىوالقبطمةاليونانئةهن،والنجوم،والطمث،الكيمياءفي

هارفاردجامعةنيالعلومتاريخدزيع!،(1956-1885)بلجيكيمستشرق:جح53حع35لو*+ء".\

."العلؤمتاريخالى"المدخلكتابصاب.العريالعلميالمجمعفيعضواوغدا،؟906عامبعدبأميركة

فيالمستشرقينأقوالمراجعةويمكن.8ص،العربعندالعلومتاربخ:مطرجيومحمودسكافأسعد.2

مطبعة.\ط،"والفلكالرياضئاتنيالعلميالعرب"تراثطوقانحافظقدرىكتمابنيالعلمئة*.،،....!ق

القلمدار.3وط؟19ء4،القاهرة،والن!ثروالزجمةالتأليفلجنةمطبعة.2وط؟؟941،ا:قاهرة،ء

.1979،بروت،الثروقدارطبعةؤآخرها،196"".
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بنقله(م705-685)هروانبنالملكعبدأنجزهوها،3الاسلامفيلغةالىلغة

الدخيلة.والمقافاتالعلومعلىانفتاحهإثر،الفارسئةمنوغيرهاالدواولن

وكانوا،كبيزانجاخاونجحوا،واليونانئينوالفرسالهنودتلاميذالعلومفيالعرببدا

العل!ء،قزبعئاسيئخليفةأؤلالمنصورأخ!ركل،روكامرةوهبدعين،هرةجفاعا

اليوئانئة،هنالقديمة!الةوترجمت،هئزلتهبموأمجلي،والمسائدةا-ئحثنوحتاهم

الاهه،.فكثز،.انئآس!بينفئ!ثرفأ،"والسريائية،والفابىممئة،والفهلوية،وإلروهئة

،لدجلا!ثخنلا0.0"":!ننمأ!كفئ*.،المأمونفيأئامجفيريحهبمريراياتهين-اتسصيما !ص..-.؟ص!س!-!م"*--

مجال!ق!لهم.."وأجرىالأدباء،هنالمعرفةوأهلالفقهاءواسمقبل،والمناظرة
فيللترجمةمدوسة،830عام،وأكأالمأهونبسخاء4.لهموبذل،فيهايرشابه!

ت)هاسويهبنيوحئافيهاالمترنجمينرأشعلىووضغ،"ألحكة"بشكاشميتبغداد

وجعل،المدرسةهذهالمتوكلجذد،تقريبا"،سنةنل!هبيه!عصستسمخ758(آوبعد

زهنالحكةلبيتالعاالمديرأئا.لعل!ئهاهائ!عشر(873-808)إسحقبنحنين

بدمجة"الحكة"بيتيكنولم.(830)تهرولنبنسهلوزبرهكانفقد،المأهون

تكؤذت،قدكانت!ك.بورجندسهمد.حاه"ا-..ا.فا،نالمأابتدعها

لبي!تنواة،أيفما،اعتبارهايمكنالتي"الحكة"خزانةوالرسيد،المهدعهديعلى

العلمئة،الكتبلهيؤئنوا،الخلافةاعداء،نجالبيزنطئينالمأهون.لإؤا6الحكة

مستمذ،7لاونالبيزنطيئبالامبراطورعلاقات(785-775،!ا.لمهديسلفةأقام!ك

8.لم(القديمةاليبرنانئةالعلومكفهنه
""!س"ء-سص-!س!"حسصسص---"-

العلمئةةالحركةفي،الشألنالرفيع،الطلييئالمسيحفيندورالىالإشارةوبحدر

عمله!بداياتفي،"الحكة"شكافيالمترجمينزك%و.العئمابخبيبنيفيالترجمةوحركة

.338ص،1978،بيروت،المعرفةدارطبعة،الفهرست:النديمابن03

.214/5،الذهبمروج:المسعودي04

.58ص،اليونافيالزاث:بدويكتمابفيمايرهوفماكس.ه

02يم.3)!م*ح43ي*ءأإفيلل33كرعول،ءأيه!كوفىءلم3ءههءاكة!ييي"".43،ح6.73

،الأ*مفيالمنجدولذكر.ألخزرئةالأعيرةأفهمنلقبهأخذ،(780-775)الخزريالراحلاونإئه.7

كتئامنهيطلب(820-813)الأرمنيالخامسلاونالىوفذاأرسل،أيضاهو،المأمونأن610ص،1975

هذا.كتابنامن56الصفحةنيالأرصيبالامبراطورالمأمونائصالوردوقد.العربيةالىلنفلهايونانئة

.ول.آ3)!م*،.ءهحة،".3،.8
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الىاليونانيالعلمانتقل،وبفضلهم.فساطرةوبخاصة،ولعاقبةملكئينمسيحئينكانوا

.9أوووئةالىنقلوهالذينالعرب

"..اختصاهادةويشغبيرن،مختلفةعلومبينيجمعونالعل!ءكانماكئيرا

."الموسوعاتيؤلفت،كيميآثيااو،فلكيااو،"1،فا،.الطبيب

تارل!فييبحثوالذي..الد.خارالاسلاتيأئة..ولا.1.3ورا

إطاوهخاوجشيءعنكالباحكايكون،الدينأثرالىملتفتغيرالاسلامئةالبلافى

الاسلامولطبيعة،التاريخعبروالاسلامالمسلمبينالوثيقةللصلةوذلك،الصحيح

والعملئة.الروحئةحياتهمندقيقةكلوعلى،المسلمحركاتمنحركةكلعلىالمهيمن

،.مغئةأحمدهاوأنفعهاأنفعها،العلوم"وخير:قميبةابنيقولالزبمنئةالعلوموفي

،هذاقتيبةابنوتوجيه.11((تعالىالتهوجهبهواريذ،قهوعثمتعفتمهامغئةوأحمدها

وهاالشرعئةالعلومخارج،العلوممنوقفواالمتزئتينالمسلمينإنالقولعلىيحدونا

ولكن،،الإلحادالىتدعوأو،للدينتتعرضلآنهالا،وحذرشكهوقف،يتبعها

القداهى،الشرعوفقهاء.الإنسانلخلاصوالمؤذية،النافعةالقرآنعلومعنضيبةلأفها

نأاعتبروا،(م1254)تالحنبليئتيمئةبنالدبنوتقيئ،(م1058)تكالماوودي

لتأديةضرووئامنهاكانماأو،الشرمجئةالعلومهيطلبهاعلىالرسولحطالتيالعلوم

منبهالاشتغاللأنالمنعدائرةهنالحسابإخراجويمكن.12الدينئةالفرائض

وأثككالهاودوائرهاالهغدسةبخلاف،بتعفمهتقضيوالشريعة،.الفرائضعلمهستلزهات

،ه!ةفىمهـ."ح9.738

)حوالىالبطبكيئلوقابنقسطافإن.34ص.بيةا.لأو:الحضارةفيالعربأئرالعقاد:محمودعباس.\.

379ص،الفهرست:النديم)ابنوالموسيقىوالحسابوالهندسةوالفلسفةوالطبالنرجمةفيبرع(820-912

والطبالفلسفة!قمؤئفاتلهم.(كان896،تمروانبنالطئببناحمدالعباس)ابووالسرخسي،(41.و

مروج:والمسعودي؟91ص،بالتهالمعتضدخلافة:حتاملهالكريم)عبدالبلدانوعلموالموسيقىوالرياضيات

.(161/5،الذهب

المسلمينمواقفنيالكبيرالدينتأثيرلفتوقد.المقذمةمنالأولىالصفحة،الأخبارعيون:قنيبةابن؟ء1

سورديل:وجانيندومنيكفقال،المستشرقين،الوسطىالقرونفيخصوضا،والتزابهم

*هة!أ)ح*"3غ7!عغاغ)"،3اء*!4!*433ءحرولا*هةه**!أغ!حا*37غ!أ33*ةآولء344هعاح3!ح(ة7أ434هغع
،حيه!!همء34،1!7حأ5هةمن(املحاا!س(ح*ء3*احع!ه!يهمءح*ء3أ(آ*4لما4حعأ*ة"3ح4"5)أ(أ4.علما..")(!م

ح474لم4ءدمل!ء*4يلمييءلمكه4،."ءلهر،ةكهدءلمح129)ه

.127-12ءص،اليرنانيالزاث:بدويكتابفي)8*ةكم!كه!م!7،*ى*جولدقسيهراجنتس!012
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مواعيدبغحديدالمسلمينيفيدأنأبضمايمكنهالهيئةعلمإنقائلقالام!وو.13المريبة

الهيئة،عبمأنذلكعنوالجواب؟الإسلامء!لعرفضهاذ!لف،وغيرهاوالقبلةالصلاة

،القدهاء"علوم"أو،"الأوائلعلوم"هنهعدود،فائدةهنلهيكونأنيمكنماهع

ويكفي.بالإلحادالذاخرةاليونانمةبالكتبالمتاثرةأو،المأخوذة،((القديمة"العلوماو

الإيمالنبينقاسياصراعافرضتالمتزفتةالدينئةوالمواقف.14تداولهوهنع،لإهمالهذلك

اتدخلتالجشسصاتعذدالوافدةالمادئةالمعاوفوبين،وأعرافهابالسئةالملتزم
فيها.".وجودها...*.وأثبتم!ا*."الخلافة

1-الطث
*.!هسب

بعدالعرباليهتوصملاهيراببئرانهذاتجتبغ،ئي*لملمميه2يئالن+،إلط!صاليو4

فكان،السابقةمجتمعاتهممنإليهمانحدوهاأها.القديمة.تابلاضجل..اص*فلتخي!ع"!ظئ

01فكا.البدائئةبالوسائلالأمراضوهعالجة،والكهانة،الطبهنمزيخا

تشا!صللاالتيوالأمجشابالعقاقيروبعفبي،والحمئة،والحجامة،والكى،بالفصد
"!*"..-""ص""،..!س!!سصس!،."ة!ع*!ص"ء."-ممح

والتبخير،،الرقيبينيخلطالقبيلةوئراف...والصينالهئدهنتجببو-ا،ا"لبرلمجكا

!.م!".!ه-يي،ول."...""،دم

علماالعئا!بنياليركئيالط!اصيبحوقد.والتعاولذوا!ائمبالعزائمالمقترنةوالأدوية

لرالأد!ل!،والجراحة،التشخيميجتعملوهو؟وآلاتهوكتبهيد!ارسهبهوإقعئا
.-.."ء--صة!ص!حعصحم...س!2سص

!ولاليطئنائطلاقكورج،الئباتئةالمعالجاتييضييطئهيمفيبقيتوإن
وثقالذين،!6المواليفنكانواوأهفهمأطئائهمأكزأنالىالإشارةوتجدر.اوالزغرورة

لقيالذ!،جانيبنأسدالطبيبوقضة.بالعربوثقوامماأكثرالعباسمونبهم

"البخلاء"كتمابفيمشهورةهسلفا،عربئالكونه،ومعرفتهلحمهعلىالكساد،

للجاحظ.

.139-138ص،اليرنافئماالتراث:بدويكتابفيجولدتسيهرسغ!جا013

.14وه123ص،نفسهالمرجع014

.378/4،الذهبهروج:المسعودي015

أصيبعةايابنكتابوني.377/4،للمسعوديالذهبمروجنيالواثقمجلسفيالأطئاءأولءراجع.16

ونوادرهم.،وعلومهم،الأطئاءمشاهيرتراجميضئمالذيالأطئاء،طبقاتفيالأنباءعيون":(1203-1269)
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الرزيازكرئابنمحفدبكرلأبيالحاويبهتمالمجطهماالطبئةالعربمؤلفاتأهئمإن

القانونوكتماب،17اليبربجاليئسقالملق!(925-865)لاءكم!ء!*ول83!مك
-سسص.-

الط!ثفيمعلوهاتهمعظمتزاللاالذي(1037-980)!7)ح!م*"-اععسلابن

ترجم!ك،عشرالثافيالقرنفي""القانونترجموقد.اليومإلىمستعملةوالصيدلة

أكمله.وهوضوغاهادةهنهوأوسع،""القانودنهنأكبروهو،1279عام!يالحاوي"

.18هوتهبعدالرازيتلاميذ

سيناابنيوخه!ك،البولعلىتشخيصهمفيالارتكازهنيكزونالأطئاءوكالن

قال.19بهاهلكالتيالرسيدعفةعرفتالبولبوساطةإئهوقيل.القانونكتاب!ثتكراؤا

"وكان:"الإسلامياقذن"تاويخكتابهفي(1914-1861)زيدانجرجي

ومعهالمريضفيأتي،النبضوجس!فحمالبولعلىقاصزاعندهمالطئيالفحص

ليتحفقيذوقهاثئمفيهافيغظر،الطبيبالىفيسفمها،البولزجاجةالما-اىقاوور

فيمن!دلذوعغد.إ!ت!بئلأ.يجص!ثم،فيهاالسكرأالقوابف!.2الحوامفاو.وجود

الكبدهزاج!على.،!والبولط!آ-جارنعلىيدلالغبف!قأدنفملاعتقا،المريضحال

عليهيعولمماتزاللاالطريقةهذهفإن،اعتقادهمهنيكنوهه!.الأخلاطوحال

.21"اليومالىالأطئاء

البولىالفحمااقتصاريخالفللرازيالحاويكتابفيجاءماولبهن

*.""*فبيعتمدواادالىالاطباءوجهإذ.،زيدانقال!كوالنبضبي

،ة"ا،!"حه!واحتقإ،والرعشة،الحراوةدرجةاقبةوالييفرر،

".سس!-تص!!ع.-"!"س"*.ص".صصحسص.-*

.22"....الالمحيسسووظا

اليرنانئةاليطثكفعلىأدخلوهالذيوالتبويب،والنقد،بالشروحالعربوأفاد

سشرةإحدىفي،"العربجالينوس"الرازيبعنواندراسة،1974عام،عانوتيأسامةالدكغورنشر.17

)شصس"إطلافاالإنسانتةأطئاءأعظمأحك"بعنوانفصلآهونكهزيغريدعنهمحعبت.بالمطالعةحرئةوهي.صفحة

.(257-243عى،الغربعلىتسطعالعرب

.35ص.ا.لأضضبيةاالحضارةنيالعربأثر:العفادمحمودعئاس.18

.153/2،الإسلامياقذنناريخ:وزيدان؟230/4،الذهبمروج.19

منها.البطنيمسكما.2.

.201/2،الإسلاميافذنتاريخ.21

.86ص،العربعندالعلومتاريخ:مطرجيومحمودالسكافأسعد.22
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لهكانالذيجاليئص!بكتب23الأشعثبيأابنفعل!ك،والكلدانئةوالهندئةوالفارسئة

لبعفالباردةسلةبالأالعلائ!العرواستعمل.24الميدانهذافيالسيادةولأبقرابى

بالأدويةالقديمالط!ثيعالجهاكانالئى،والاسزخاء،واللقوة،كالفالج،،الأمراض!

.ر!ثببنصاعدهنصورابوالبغداديالطبيبالطريقةهذهاستعملهنأولآلحا

"البئج"اوالمربفداستع!أئامئا،إلىبهايأخذالطعثيزاللاالتي،الفغالةبوادرهبموهن

مناؤلوهم.الجئونلمعالجةايضااستعملوهالذيوالأفيونواتجنثبيشالزؤان*بوساطة"
.!.+هصء.*،.ء*ت!رم،،ء.....ث"...**+."ب".ة..-**.".ء"**".،"!ح!عه*م!ص"!"*،"

المقاومةرذبطريقةالاعضاءخلعوعالجوا،النزفالباودوالماءالكاولاتاستعمل

الحصاةتفتمتعملئة-وبروامخصوصتيبإبرةالعينبقدحالأؤرقوالماء،25الفجايى
صسع!"ت*صمس

!)ايزهراوىيخيامبيينخلف.القآمييمإدبركياليبجبرإجبهم"وهئنواسمعصالها.

لمن"التضريفكتابه.احئة.آلة"ءهنأكثروصفالذفي(م141/ـه404

قيبهيالعجيئإ.تث-فأخهم!حسصالجراحةيئانصتجصا"لهإ.*،"ليفء!+

.-."2سيث

بكرأبوووصف!وصص!ص.العير!كه!لاجئاالط!ثفيالجذامفيكفهنوأؤلثلر
\-ت..".،."م"ص-،!زم

بالايحاءإلايبراضبيوعا!"!لقه!يحعالجته!.و.اعوارضالرازي

نفسمة*تكونقدالمرضأسبابأنوعرف.الحاويكغابهفيتلاميذهبهواوصى،إلغفسى

النفسي،العشقفوصف،المجالهذافيسينانلا!-".جسميه

نألغثاداتجكابآتنعؤآ(للغلا.ءافتش"فضتل.فيبعنوانرسالةالفارابيلإألف.وععره ..".ح!هم!س!.*حهء".+-ص.*ص...!.".!27
-*1"ص..-"ص!مج!"."صسس!سعح!صحسس-ض!محسس..

النفسانى،ثطلا!!1939-1856)!مك!!فرولدمذهبحولحامواالعرب
""ص!!*"!"!."ء"3..خحي+حمحس".***"ى!ح!،

اسطفسيات،فيجاليئس"قسيرمحعايصاحب.طبيب:(970)تالأشعثأبيبنجعفرأبو.23

.""الحيوانكتابهعدا،أيضاجاليحس!شرحني"المختلف"المزاجو

.16صاليونافئما،التراث:بدويكتابنيبكرهينرشكارل.24

قال.اول44*ههاحةبضدهالشيءومداواة،44ء"ءغثمء*حةبمثلهالستيءبمداواةيعملالطبيزاللا.25

."الداةهيكانتبالتي"وداوني:الأولىفينواسأبو

تاريخ:زبدانوجرجي؟88-87ص،العربعندالعلومتاريخ:مطرجيومحمودالسكافأسعد.26

.272ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهوزبغربد.253-250/2،الإولميافذن

.89ص،العربعندالعلومتاريخ:مطرجيومحمودالسكافأسد.27

،سشرةالصادسةالسنة،اللبنائيةالندوةمحاضرات،الفكرئةفيتخارعنلمحات:المنخدالدينصلاح.28

.33ص،21،1962النشرة
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.29الجنسية،-،بللسلئلىوعلإقته

اليونانيئال!علىأساسماارتكز،اليهودفيبالطباندمجالذي،العرممنوالطثلم

فعلى.ساهئةبيئةالىانتقلإئهالقوليمكننابحيث،والعربئةوالآرامئةبالسريانئةالمترجم

الشرققذمهماوضفوا.والمسلمونوالنصارىاليهودالأطعاءعملاليونانئةالمعطيات

اليوناني،الطبخفقةواختلطتوالهند.،الفارسئةجنديسابورومدرسة،القدبم

هنانتقلتالتي،الطبئةفالمصئفاتأوسطو.هؤئفاتبخئقة،عموفا،اليونانئةوالفلسفة

المراكزالىنقلتثم،والعربئةوالآرامئةالسريانئةالىئرجمت،سوولةالىاليونان

وهي،اللاتينئةالىإسبمانيةيهودترجمها!ح،وترطبةوالقاهرةبغدادفيالبعيدة

جنوب)!ني3*اح3*حسالرنو:المسيحيالغربهراكزبهااحتفتالتيالصيغة

ولوفان،نرنسة()فيلوء*4"عاعةا3مونبيلييهثم،التاسعالقرنمنذ،(إيطالية

والحاديالثابمنالقرنينوبين.عشرالساجالقرنأوائلالى،بلجيكا()فيلماءمأ*ةء7

بينويذماوثوقاأكثرالصلاتوكانت.الطمثفيوهتأخرةمتخففةبيزنطيةكاش!،عشر

المبايشرةحبالمبادلإتمنها،الإسلاهيالمتوسئطالبحرطريقعناللاتينيوالغربالشرق

.30بيزنطية

عاممنابتداة،العئاسئةالخلافةفي،الط!ثوهنها،الهندئةالعلومأثروؤاد

اششرت!ا،الساسانيئالبلاطفيمعروفةالتاويخهذاقبلوكانت،م750
فعلى؟الاطئاءكثر.وصيدلئات31هستشفياتهنايهقالمعالجةوكثرت،الطئية

سن!ثسطتسيجئهمخمالميمابغدادفيالامتحالنالىدعي،(932-908المقتد
دروسعايعطونآلإشح!دطح!روكآنجعفالأطئاء"مستوى01تجا.الذافيمييماتذة

"العملعةالنماحيةهذاتعليمهمعلىتغلبكانتانهإلأ،الط!ثمادةفيخصوصئة

.37ص،الأوربئةالحضارةفيالعربأثر:العقادع.م..29

.675-663ع،العربتاريخ:حتيويخليب؟2/220،الإسلامياقذنتاريخ:زيدانجرجي.35

وقتفيالمدينةمنمختلفةمواضحفياللحوميعققونفكانوا،المستشفياتمرخلاختياوفذةطرشقةاستعملوا031

أثر:العقاد..م)عالفسادصارضفيهت!أخرالذيالمكانواختاروا،مكانهاجئنبراالعفناليهأسرعفايها،واحد

.(36ص+الأوربتةالحضارةفيبر!(ا

.33صالأخبر،المرجع032
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الرشيدهرونالعئاسيةالخلافةفي34بيمارسظنأومستشفىأؤلوأنشأ.33والإساف

ثم.جيشهوقائد،المعتضدمولىبدرالثانيالبيمارستانوأنشأ.الثامنالقرننهايةفيببغداد

.3العايشرهالقرنمطلعمنذتنتشرالبيمارستاناتأخذت

بشهرة،الوسيطةالقرونفي،الإسلاميئالأصحعلىأو،العريئالطمثوحظي

الأطباءنرضإذ،مستقفةطويلةدواساتالىيحتاجتشغئافيهالكلاموتشبكا،واسعة

عالموقال،والعل!ءالمؤؤخونبفضلهبموأتجر،الفذةأبحاثمالمتمذنالعالمعلىالمسلمون
"سص"كل

بالثقةوشمد.1011سشا.اكف"استقبلت:نتيجهايماضيبافونيدعىالمانيئ

الى،الناسعندقصوىحظوةونالت،وجالينسأبقراطبضك!اهجنشقبلت"..

*..."-"".".*"ص

اهونىلع!ع!م!س!،اإليها-الاشناددودطالطبمماوسةهاامرؤحاولهاإذاانهدوجة

.36"العأمة."ب!الضتلخة\:غلى"""أقي"ضز،!.لمغل!ب".+".،..سبيل

والكيميماء!الصيد-2

طاأيقد،والأدولةالعقاقيربتحضيراهتغتالتيالشعوبأؤلهنالعربكان

"ا!بهش!ءلألحكا،وئقلوإ*.آ!،وللضتينإلهئد.*منافرهلربضجنأف..ا؟"؟ذيغبلا".البلايي\لأجلها

علموطؤووا.هنهينفعهاواستخلاصالنباتعلمفيرؤاداوكانوا،هنهاالكثيرواكتشفوا

وفتحوا،الفارسئة0\فن""الأقراباذينسفوهاتآليففيهوأئفوا،الأدولةتركيب

.37اللاحقونالصيادلةطرقهمفاقتبس،الصيدلئات

والمركبات،والمستحضرات،التجاربهنبكثيرللعربهديغةالحديثةوالكيمياء

،(اطكىالماءاوالئتزيل!،!فىإلجإيفرو.:جضروإ.يماء*إل!فجبةإوليفإليررةمبإ!ميكلا
"مجهـكىم!س!!صصصحسعممعهمص*..*!م

*وابهعشفواالذ!ا!.*..)إلييزليهيايهليرليديث!،.،ءهمج.اهإل!،)الحاهفالكبريتي؟الزاج،وؤيت

صمل!زلصا-)يهلورير،،يىاببببييمافى،.10إلعضهصانبزإهمتجهئملبرججبر+أب*؟اكل!حهبلارب-؟إليبرتإم!،

)كلوويرالئوشادييأورالئشاوملح؟34ء**هوإلئطرون،**كاه!وإلبررب!،،غعئ!زلاو
.-صحص."بى

33.

34.

35.

36.

37.

.93ص،اليرنانيالتراث:بدويكتابفيمايرهوف

المريض.موضعاومكان:حرفياتعنيفارسيةلفظةبيمارستان

!.9؟ص،السابقالمرجع

.213ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهزيغريد

.203/2،الاسلامياقذنتاربخ:!بدانجرجي
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يشهد،الييريمجئني،أجئهايمبنالكثيريزاليولا.هبنورا!خثعافاتبرغييره!،(الأئوئييريم

لا""-*5!.38بيقىا!طحعتا

يمنع(م8821الرنجمعركةفي!ش!طلاءاستخدهواالعربأنالأثيرابنوذكر

ومن.كبرهمنأؤلمنفهم،الباووداكتشفواهنأؤلالعربيكنلموإدن.احتراقه

(0086أحوالكنديولعقوب،39حئالنبنجابرالكيمياءفىمؤ.كبار

القرنا!معتن!في4ا!بنطا!والنبآتصافيى!!لعوهن.المعلادىانتاالقرنفي
!حععص"ء"**خ!"

لإاعتمد،خدمتهفى،1238-1218)الاالكاالملك""؟..ثفا
..!10!م!ص:.-.س."."*"!رحص!،*.ب!،"ص"،"."**!ل*"."له،!.*.كاء،د*!*"-و.حهم".ع!*حس

فيأبحاثهأوروبةتبغتثم.ايئإفي3!ووبمف+الئبابتءالأمجشابيجمع،لةالأدفىعليه

تمجشير!ن!ييظفتأليافيا!سسكلسرالئافياللاتينئةالى!سسجم!خهم!ستص!س!نه!ضكلم!ن؟1نهضتها

صى-حس"*.ص!هحهمي"ء8

اللغةالي0"3الاستتما"كتمالهتيرباذال!فيمجشبيرنااوا"الى.ال!ببنعمدة

ئماتئة،"المطالك!معائئةالميرادضميمعدكافي*الأأخذ.الفرئسه!ه!جإبررو،
حرط!"..-،ح؟س"ك*"!س!ص1"ءة،"ةعض

لاحمهاالحدشةالكعمياءمصطلحاتفيهعروفةالقلؤياتوبقيت.ومعدئئةوحيواذ4
،*..مس+!يمئرك!"!*!لاجضكهقسمجي:،*.*،".يهرتحض..!ءفئ.".مضصب-.ض"..ضئ!-.ء"*.:!:د"*".*،*قي.-بسص!-".عصترة.".."...

2سص4(دي!ط!س!*).!أ،لعرا

الكالئة،المسشحضراتصئاعةالى،-المختبزيةاليهيييائئةابدببراسباتوتوضلت

الزيئة،ومستحضرات،لإابراهمالدهبرفيومثل،بضالمئثولي.،والبئعجع؟العورو!دفمثل

الزينةومستحضرات،العقاقيرتجارةواتخذت-ل!هـاختلافها"وا

وتدخيئا،حرفاالإسلاهيالعالمفيوالأفيون43القئباستطلوكز.عظيمةأهمئةللنساء

فيخوزستاننباتسكروخفل.السحرضروبفيالمسنعملةالمنؤهةالنباتاتهنوهما

وجعلها،العقاقيرلتحضيرالشرهمةالصيدلئةفيجذوثةأهمعتهوأصبحت،خئذيسابور

بالأفاوله.هعطرايشربونهوكانوا،الأدويةعدادفيمحسوئانفسهالنببذوكمان.مسعساغة

.326ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهوزيغريد؟204/2،نفسهالمرجع038

)737-ء18(.الكيمياءنيالحجة:حئانبنجابرء39

افىيقيةشمالميجابأنبعد،دمشقفيوتوفيمالقةفيولد.(1248)تالبيطاربنأحمدبنعبدالته.4.

."المفردةالأدولةفيو"المغني"والأغذبةالأدوبةلمفردات"الجامع:مؤئفاتهمن.النباتلدراسة

.255/2،الاسلاميئاقذنتاريخ:زيدان.41

.39ص،الأوربيةالحضارةفيالعربأثر:العقادع.م..42

بالحشيش.المعروفالمخذرالقئبمنيستخرجة43



العئاسئةالحضارة123

تدخلالذيالعسليالمعجونالمسضىالطئيالمعجونتركيبفيالعسلمحلالسكروحل

العلاجئة.والمستحضراتالمساحيقهنأخلاطفيه

يفرزهالذي"الغباشير"ثمأنالخرافاتحولهدارتهاالمشث!أالبعيدةالعقاقيروهن

الىيحؤلونهمائلصمغبشكل،44المالابارشاطىوعلى،الصينفيالنابتالخيزوان

بالقرونرائجةصناعةوشكل،عشرالساجالقرنحتىتريافايستعملوظلرهاد.

أهمئةالعقاقيرئحمارةواحتفت.وغيرها،والبندقئة،وبيزا،الاسكندريةفي،الوسطى

،ايرانأفيودنووصل.العاداتتغييروفي،المدىالبعيدالتبادلنمؤفياك!سأو،هائلة

.4هالأقصىوالشرق،الوسطىآسيةالى،العهدذلكفي

بعضهموفكر.46حا!4حةثهمةالخيمياء:التحويلىهابمعناالكيمياءالعربوعرف

الصنعةبعلمذلكالىمتوسئلأ،ذهبالىالمعادنيحؤلالذيالفلسفيئالحجرباكتشاف

فيهموسار+47خصوضاوالاسكندرانئينالقدماءالشرقئينعنالعربأخذهالذيالقديم

فاش!تكابيغتنيأنيريدهنأنذلكوهعنى."افتقربالكيمياءالمالطلب"هن:المثل

ابنقال.الشعرفيذكرهووود.خذاعسرابوراءووقتههالهأضاع،الفلسفيئالحجر

الزلابية:وصففيالرو!

تضمبولمقالواالتيكالكيميايمبداح!يئالمقليئزيتهكأنما

48الذه!بهنشبابيكافيسمحيلأناملهمنلجيتاالعجينيلقي

ثروةأعظمال!ثانيةالعالمئةالحرببعدالنفطأصبحوقد،نتساءلأنالطبييئوهن

شاهدالعئاس!ينالأمراءبعض!أنوردلقد؟الأسودالذهبالعباس!ونعرفهل:للعرب
حص-هـحم!ى-

العباسئينواستع!ل.49بالمسكم!اخزافشبهه،طبيعئةئفطا-ىهـبيرولايتهفي

،والمأمونالأمينبينالفتنةأثثاءفيالخريميقال.هعروفشاخ،حروبهمفي،للنفط

:بغدادواصفا

الهند.فكاالغريالجنويالساحلمنجزء.44

بعدها.وما326ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهزيغريد.45

.العربعنالاسمالغربأخذ546

.82-79ص،العربعندالعلومتاريخ:فروخعمر.47

،البروتوناتعددونعديل،الأجسامنواةبغفجير،نظرئا،اليومممكتاذهبالىالمعادنئغييرأصبحلقد.48

تلقاثيا.معدنالىمعدنمنيتحؤلالمشغوالأورانيوم*ومعفدةافنباهظةالعملئةهذهولكن

آ*ح4حلما3لأكا!5!5،فىعى43عهه49،ي!3ءناة"*أءييجي!!م4.4لما3،)ألاحح*3ة3".490104
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عايرها.ه.للدخانوهابئاطرائمهافيوالنازوالعفط

وعقاقيره،بمسمحضراتهيرفدهنجكا،الىجنئا،الطبهعالكيمياءعلموسار

والانتشار.التقذمطريقفيوإئاهويتفاكل

3-الفيزياء

توضلمااكتشافا"منوعرفنا.كثيرشىءالفيزياءفي!ا.!""يبقلم

،لمبيتقيمة-اص!ةل!ي!ا"."!ك!"يف*":ء:لمركيىححب!،بم؟-1569*1001إليه

4!قغالبمعرئاتيالهيغإبئنمجبنواحنما.51المحرقةالمراياوفي،،والمئعطفةوالمغعكسة

ءصوتبص+ببمجيرص!هبم!ح8..ى،لهرغاليفي!فى45،ة3ويهييبيرئييهيرشص!-53نلاءن*داص+.ا

7*"ء"؟ة"؟!."..كل!هـح!ى

وقدالنطاوات".اختراعاوحط،الفوءفيالهيثمابنكتماباتانالبريطانيةالمعارلهتدائرة
هـ*ص

العجيبةالآلات"كتاب(971و961بين)تالخازناسعافي10"01""

"خوطر".!بضنريآقط،ةفيلأك!.يتلا.شيبفرعي،*"وآفاذ.مئهوالايطالئةاللاتيغيةاللغتينالى"الرصدئة

الحديث.البصزياتعلمتطورريفص!-ناكو

ت)المصركنيونص!بنعلئاإنوقيل،الساعةرئاصاختراعالعربالىولنسب

وانتظامحركاتهضبطهنبعدهتوالىثم،للميلادالتاسعالقرنفياخترعه(1509

بسقوطساعةكلتقرعهائيةساعةشارلمانالىأرسلالرشيدهرونإنو!قال.56ذبذباته

ملئةاالساعاتعرفواالعربأنفيشذولا.المعدنيئقرصهاعلىالغحاسئةكراتها

كلبخ!!ر!لمح!!هفاص!ع!-!قبهطص."كم

شاطىعلالعيرنبعضفيتشتعلنارهنالتوصلقربجبيرابنشاهدهماوإن.452/8،الطبري050

.(167ص،جبيرابن)رحلةنفطسوىيكنلمبانهبوحي،والبصرةالكوفةبينذلكمنلهوصفوما،دجلة

.200/3،الحضارةأعلام:شيخانيحميرنيالحديثالضوءعلممنشىم!اابنراجع.51

الفيزياءفهائملط!.بهتفمبشهورإنكليزيفىنسيسكانيراهب.(1294-1214)8ء*ح8"هحول!.52

--!----"*."+"**....وملسوفا

ايهتثع!!بالت!...(لطكل.!هشهوريد!لوبعالم:(1545-1473)*أد*اء6ح،دل*س!*ءح.53
حالتا.

الجاذبتة.ترانيناكضشافاتهمن.إيطاليوفلكيوفيزيائيرياضي:(1642-1564)ط،،ول+3!ع.54

باعه.الموسومةالفلكئةالقوانينصاحب،مشهورألمانيفلكي:(15711630)**حآ*4!أم3*.55

.170/3،الحضارةأعلام:شيخانيوعير؟45ص،الأوربئهالحضارةفيالعربأثر:العفاد056
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!!هء
هذهانقلبتفرئما،الاجسامصارضبمعالجةبوليإذاانهوعرف!ا.57وغيرهاالشمسئة

قدالتيالعجلاتدورانسرعةفيللنظرالنسبئةهنيقربوهذا،ثقيضهاالىالعوارض

هعتتلاقىدرجاتهاأقصىفيالبرودةبأنوقالوا.مموففة،مرعتهازادتاذا،تبدو

نراس:أييقولفيذلكووود،الحرارة

يحهذارفأشكاوأكثرأفلليوسداائكساإذالزهيرقل
الئاركأئكمجنديضرتحتى؟الرويشذ؟هنشض!

حاؤباردالثلبئكاتلكضفتيهنالساهعونتغج!لا
!"ر!*،مجب!،-آليح!الحا!اليأو.لأى،"الحادن"افىلالرنىوكان

.ب.ص8!عع!ى"

وألف.للمع!ا!ص!ائص8الثق!اكتشاففيكبيرفضل،عشر.الثانيالقرنفيالخازني
ثوورفى+!.ة**ث!ش!يحم!صؤ!!*ب!**ه!م*!ئ!ه!صخ!ص!!تنجيه!ععهم!*!!في.ء:نربييم

قيرتطؤرها"الميكانيكا"اصولهناضلاكانالذيالحيلكتمابشاكربنهويحىابناء

.95لآلاتا.عصر"فييخير*فيا

شذتهوبين،وخفتهالصوتجهارةبينومئزوا،الأصواتمجلمالعرلبوعرف

علىالهواءبوساطةينتقلالصوتانيفتهمولم.خضتآئضمههنذلكوغير،ورخاوته

.6.حقيقتهعلىايصديوفسروا،متلاحقةموجاتشكل

كبير،حدالى،يتجئبونالعربجعلالذيالسببعن،أخيرا،التساؤلويجدر

؟العلومساثربهاقابلواالتيالأهمئةيعطونهولاالفيزياء،علمفيالخوض

فلسفةاسمالقدماءعندطويلأحملتوقد،الموضوعئةالطبيعةعلىالفيزياء16ترتكز

للإله،هكائايخهايجدوالمالذينالمسلميننفرتالمادئةالفيزياءوهوضوعئة.62الطبيعة

.142-141ص،الغربعلىتشطعالعربشم!:هونكهفلغريد.57

الماء.منحجمهمقدارعلىالهواءنيالجسموزنيساويالذي(7*88حأء7امل!ه!ة4)حلما.58

.40ص،الأوربتةالحضارةفيالعربأثرالعفاد:059

.155-154ص،العربعندالعلومتاريخ:مطرجيومحمودالسكافأسعد.6"

دراسةأو،الطبيعةتعنيالتي"4لأ8أ3او"4!د3خكاةاولأن"33ءكاةاليونانئةعنمقتبسةفيزياءلفظة.61

الطبيعة.

الرياضئاتتفرعتومنها،المتبادلةوعلاقاتها،خصائمالأجسامتشملبحيثثصولأأكزهعناهاكالن.62

)راجعللتحؤلالقابلةالفيزبائئةبالأجساماختضتوإئ!،عنهاغريبةالكيمياءوليست.والفيزيائئةالطبيعئةوالعلوم

33.مل43.ء*ح7.لمحء،8/454.963ذ"عى*ح7.لمحع!3أ،.،،965،،7/869).
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اليونانفلاسفةآراءالمتحؤلةغيرالمادةفيلمسوابل،الوجودفيالمتحركةوروحه،وقدرته

وأعرافه.بتقاليدهالمتشئثالمؤمنيقبلهأنيمكنلاماوهو.المادةبخلودقالواالذين

هـ
الجغرافية-4

هاعلىوالازوع،والتجارة،السياحةطريقعنفيهاوأئفواالجغرافيةالعربدرس

بالمشاهدوالسلاطينالملوكإتحافالأولىغاياتهاهنوكان.64شأنهافي63لبطليموسترجم

أبحرالتيالصينالىسليمانالتاجررحلةاشتهرت،التاسعالقرنوهنذ.المدهشةالشاثقة

وألف،الصينف!واطىالىالهنديالمحيطواجتاز،الفاوصيالخليجعلىسيرافهنالها

اللغةالىهذاكتابهونقل.وطبيعتهاالصينفيهعفو.م851عامرحلتهعنكتمائا

الحالي.القرنأوائلفيالفرنسئة

كانالذي،(م912حوالى)تخرداذبةابنالعربيخندالجغر%أؤلومن
حسسصء----صس

كتابهليؤلفالدولةوثائقهنفعلوهاتهواممتقىالمعتمدالخليفةعهدعلىالبريدصاحط

نفسه،المسييرديأئا.66بالتفؤقالمسعوديفيهلهاتزالذي6ثلل!ملاالمساللثالمشهوو

العايشرالقرنفيكل!ملاهنجاورهاوما،العئاسيةالخلافةأنحأءمخلففيطؤففقد

كتمابهفيوالبحاروالجبالالبلدانووصف،مشاهداتهوأثبت،(956)تالميلادي

+ص"*".بعدهجاءلمنمرجعاأصبحيذلا*((رهريجلاومعادنالذهب"هروج

كالنالذيابد""ايب!مالبثكتابه؟بم977)تحويليابنالفاتنممعوديوبعد

أشكالعلىواشتمل.السابقينمؤئفاتهنأخذهوها،والغربالشرقفيتجوالهحصيلة

،والمسافات،والبحار،والأنهاو،واوتفاعهاوالأصقاع،والمدن،والأقاليم،الأرض

مركزلك!خت،ثابتةالأرضإنقال.!رئيونانيئفلكي:(ميلادية161بعد)تونيبطليموسكلوديوس.63

منتظم.بشكلالسماوئةالأجرامبافيحولهاوتدور،ووسطهالكون

هيالكونصورةفكانت):جاءحيث،96ص،اليونانيالتراث:بدوئكتمابنيبكرهيزشكارل.64

.((لهبطليموسليعهاالتيالصورةنفس

.391ص،العربتاريخ:حقيفيليب.65

بنأحمد921عامللمقتدركتهاالنيالرسالةالىالإشارةوتجدر.71-70/2،الذهبمروج.66

عرممطجغرافيأثرأؤلئعتبروهي.الفولغابلغارأمراءالىسفارةفيالخليفةأوفدهالذيفضلانبنرشيدبنعباس

.(24ص،..م!ن)موبلادهمالروسعن
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الدينشمسمؤلفالىالإشاوةوتجدر.الجديدةالجغرافئةالمعلوهاتهنذلكوغير

بقغانأئفهالذي"الأقابمميرفةفيالتقابحمعأحييمن"(م990حواك)تالمقذئي

حوقلابنكتبكشهإنمتزآدمقال.تجوالهواتسعتجاربهكثرتأنوبعدالاربع!

(1048-973)الييرونيورحل.67البلدانوصففيالعرببلغهاالتيالذروةتشكل

الخريطةتصحيحمحاولا،شماهدههاونشر،.م1000عامحوالىوالهندالسندالى

.68البلافىتق!عنالمعر

منالأخصوعلى،اليونانهنوصلهمماالجغرافئةمؤئفاتهمفيالعربوصخح

كتمابتآليفهمأهموهن.والمسافاتوالأمكنةالمدنأسماءمنعئنهها!ذلوا،بطليموس

،للميلادالعاشرالقرنفي،فيهبئنالذي(957)تللإبمطخري"الائاليم"صيرر

إخوانوأكدوهسافاتها.،وبحارها،ومدنها،الأرضأقاليموعؤر،كل!ملاحدود

خلقهافلسفةوفمصروا،تعالىدتهعابدحيبحيوانوشئصها،الأرفيكروئةالصفاء

،ا!شصافبهذاالصفاءإخوانينفردولم.69حواسهحاجةوتلبيتها،الانسانباسميعابها

قال،وصرهاالأهيركيةالقارةاكتشافوقبل.المسلمينالجغرافئينأغلبفيهكهمشاوائ!

دونهنهاالمسكون،الشكلهستديرة"الأرض:(م961بعد)تالأصفهانيحمزة

وبحزا"07.براقسمينالىينقسمالرجوهذا،الرج

(1165-1100)الادريسيالشريفعبدالتهأبوالعربالجغرافئينأشهروهن

الكتابوكان،اللغةئيليئئةالى"الآفاقاختراق-فيالمشتاق"نزهةكتمابهئقلالذي

وحلاتهفيشاهدهماالعالمهذارسموقد.الوسمطىالقرونخلالأوروئةفيالمعتمد

الثانيروجهالنورهانيينهلكطلبعلىبغاة،الفضةمنكرةعلىالواسعة

منها،بهييرافئطورهـهـالا!لبجم!و.71صقفيةالىدعاهالذي(1593-1154)

.11-10/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.67

؟192-184ص،"ال!اريخعرفهاعقلئةأعظم"البيروفي،العروالفكرمنكنوز:عانوتيأ!سامة.68

.212/3،الحضارةأعلام:شيخافيوعير

.23/1:الصفاءإخوانرسائل

.26-1955،25/1،بيروت-صادردار،البلدانمعجم:باقىت.7.

،"صقئيةفي"المسلمونهورينوماريومارنيزالدكتوركتابراجعصقليةنيالعربآثارعلىللاطلاع.71

العمرانية.آثارهمعنواضحةفكرةتعطيرستاعضرونالكتابآخروفي.1957بيروت،اللبنانئةالجامعةمنشورات
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حتىهعتمدةبقيتوالتي،الإستوائئةوالبحيرات،72النيلمناجعلىتحتويالتيخريطف

.73الحاضرعصرنافيالحديثةوالآلاتالجغرافئةالعلومتطؤر

بهايحيطوماالأرضالىالقداهىالجغرافئيننظرةعنأوضحفكرةتكوينويمكنغا

الأرضصفة":4:ياليخرداذبةلابينوالم!لكالمسالككتابمننفمعئرخلالمن

وأتئتنتيم9البيضتةجوففيكالمخةالفلكجوففيموضوعة،البهيرةكتدويرهدؤرةأئها

ا!لأوض!علىالخلقوبئية.الفلكالىجوانبهاجميحهنلهاجاذبوهو،الأليضييحول

الثقل،هنأبدانهمفيلماجاذبةواك!،الخفةهنأبدانهمفي"تاجاذبالتسيمأن

خيمايييهبما،نيف!صئبمقسبرمةوالا.الحديديجتذبالذيالحجربمئزلةالأوضلأن

كرةفيخطأكبروهو،الأرضطولوهذا،المغربالىابشرقهنوهو،الاستواء
ى*.."--!".،-هيص!ا."عصح!سى.+"--"ء""ص!ح

القطبمنالارضوعرض.الفلكفيخطاكبرالروفيمنطقةان!ك،الارض

نعش.بناتحولهيدووالذيالشماليالقطبالىشقيلحولهيدووالذيالجنوبي

خمسةوالدليجة،دليجةوسنيدطثلاثمئةالاستواءخطموضعفيالأوضفاميتداوة

إصمغا،وعشرونأرجوالذراغ،ذراعألفعشراثئا"والفرسخفبرسخا،وعاثرون

آلافتسعةذلكيكون؟بعضالىبعضهابطونمصفوفةشعيرخئاتستطوإلإصبع

اصطرلابية،درجةتسعون،القطبينمنواحدكلوبين،الاستواءخطوبين.فرسخ

أرج،الاستواءخطبعد،الأوضفيةر!علاأنإلأ،ذلكمثلصضاواستدارتها

،الأوضمنالثطليئالرجعلىفنحن.الكبيرالبحرغمرهقدالبافيثم،درجةوعشرون

هنوجكل.فيهساكنلاتحتناالذيوالنصف،فيهالحزلشذةخرابالجنويئوالرج

وآثارها،،ومدنها،صفتيةلطبيعةا!سموصفاتجدحشا،(237-224)صجبيرابنرحلةمراجعةونجدر

فيها.المسلمينوأحوال

محفوظة)خريطةالاستواءخطجنوبيبحيراتفيالعلياالنيلمساجحقيقةبيانالىأحدالادرشيبسبقلم.72

"مسالكفطجاءوقد؟(46ص،الأوربئةالحضارةنيالعربأثر:)العفادالفرن!ي(مارتانم!انمتحفني

أرضوراءمنمفازةمنيخرجآنهوذلك،ئعلملامائهابتداءفإنالنيل"وأئا:50ص،للاصطخري"كل!ملا

."لزنجا

.498ص،"العرب"حضارةلوبونكتابفيالخريطةهذهمشاهدةيمكن.73

عنه)راجع885عاموأنهاه846عاموالم!لكالمسالككتابهتأليفباشر.الهجركتماالثالثالقرنءا!بأمن.74

.(489/2،.ب.أ.فمعارفدائرة
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،عهدهعلى،الأرضهدنأنكتابهفيبطليموسوذكر.أقاليمسبعةوالجنويئالثمكاليئ

.75"هدينةومائيآلافأربعةكاش!

معلوهاثنايوافقهماالكثيرفيهوجدناالنم،هذافيثاقبةنظرةأجلنافإذا

الجديدةالحقاثقوعن،نفسهبطليموسعنناتجةوأخطا!أوهائاتضفنوإن،الحاضرة

القمريجذبهاالذيولبهن،مثلأ،الأوضيجذبالذيهوالنسيمفليس.اللاحقة

الأجساميجذبالأرضووسط.دقيقةغيروالقياسات.الكواكبوبعضوالشمس

وبالعكس،الغربالىالشرقهنئؤخذوالاستواء.76دووانهاسرعةبسببالصلبة

وها.علمعةغيرالسبعةوالأقاليم.كم40.076باليوممحذدالاستوائئةالدائرةومحيط
4ء

الاقص!.الشرقهنكبيزاوقسما،واسترالية،اميركةيعرفونكانوا

واستدارة،الفلكاسطارةحبرل،بهتحذثماءيمثلي،خرفىاذبةابنبعد.،وتحذث

.77وغيرهما،(956أتوالمسعودي!أ(903أترستهابن،جوفهفيالأرضئةالكرة

نأالأقدمونزمجمي!قدوهأحبر!7.بيأجوجالصيننربيمعجمهليماترس!ذحو

نإوقيل،الاسمبهذاشعبلحمايةآلأسهمكندوبناهعظيئحديديسذوهأجوجيأجوج

قوىيمثلانلشخصينرمراالتوراةأسفارفيوورداا!بر.الصينحائطهوالسدهذا

فيهرتينالفاسدينوهأجوجيأجوجقومذكروجاء.79التهأبناءتحاربالتيالشر

بعدسيظهرالمسيح"إن:التلمودفيذكراومأجوجليأجوجأن!ك.8.الكريمالقرآن

التئين"؟8.وحربوالمأجوجاليأجوجظهور

،""المجسطيصاحببطليموسعنأخذواالمسلمين،الجغرافئينفإدن،وبالغتيجة

-ء.4ص،والممالكالمسالك:خرداذبةابن075

يخراوكانتحيواتا،الثقالالأجسامجميعتكونأنضرورةحينثذينبغي":ترلهسينالابنالعفادأورد.76

الأوربئة،الحضارةفيالعرب)أثر."العالموسطالىكفهاالجوانبجميعهنوتنجذب،بطبعهاتميل،حيوان

.(49ص

ء49-48ص،الأخيرالمرجع:العقاد077

.19،27/1ءه،البلدانمعجم:ياقوت.78

.746ص،1975،الأعلامنيالمنجد079

:96الآية،الأنبياءوسورة،"الأرضنيهفسدونوهأجوجيأجوجإن":94الآية،الكهفسورة.8.

ينسيلون"ءخذلمحبكلمنوهمومأجوفييأجوجفتحتاذا"حتى

.59ص،التلمود:خانالإسلامظفر.8؟
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الاسكئدرلة،فيبطليموسئشأ.القديمةالعصيبررنيالأولالجغرافيةهطعيبتيروالذي

قبلبطليمبريييرجغيرإنجيةئةأوروتلطلغ.وانكئعائئينالمضزيايقعنكئيراواقتبس

،المسلمونإليهاأضافهبما،منفحة،هزيدة،العربئةالثقافةطريقمنإليهاانتقالها

.82!رالحادي.ألقرن.دتيالبيروئيولابحئما

الفلكعلم-5

وعلمالنجوبمعلم:قسمينالىوقسموه،"*الهيئة"علمأيضاالعلمهذاالعربسئي

هواضعها،صطهنالكواكبيدرسالذيالحقيقيالعبمالئجوبوعليماقي.

شكلهابحسنعب!مآنئآسخعآةلهقمتو!ئتآ!دل!ص!ميا،و!!ور-اجكايخها!.

*..ي!ا.تبزفاةلى"لهحصصوآفغروالليلأدة!،صلهرالئحسوإلسعكبرابهسض.سالحصب!مهصصذئعلق.**.عإ."يئ!ور-

؟1!*د!ص"..ي!للثبرنجيبر،والجفاف

يستعملوئه،الجاهلئةفيبدائياكال!وإنما،العربعليجديداتخ!ىاثفقكولم

شؤونهنعليهاوتكزلماالأسلامفيوتطؤو.المعيعصئةخيآتهيموتنظيم،تئقلاتهملضبط

.(م704)تيزيدبنكخالدبهبعفالخلفاءولاهتمام!ممرية.،""اثسنة"يدينئة

خضهالذيالمنصورجعفرأىمن4ابتدا،العباصي.العصرفيوتومئعوالمحو!اكل،الفلبن.

.83المخغلفةالكتبفيهلهليترجمتشديد،باهتيبم

الخلفاءلإوضاءعندبقىوائ!،ة.!اضدللأ!اء"""

الصناعةهذهإبطالعلىعملهنأؤلهنكانواور،.أوهاوارواء،الشع!وعامة

ترجموههافيهفجمعوا،الموضوعيالفلكعلمفيبعيذاوساروا.فيهاالتوغلمنالحذاو

المنصووعهدفيعل!ئهمأشهرومن.الجاهلئةمنوصلهموما،الشعوبسائرعن

(850)تالخواوزمىهوسىبننمحفدالمأمونإلامصوفي،الفزاركنابراهيمبننمحمد

علىتسطعالعربشمس:هونكهوزيغريد؟45-44ص،الأوريئةالحضارةنيالعربأثر:العفاد082

.130-129ص،الغرب

تاريخ:حتتيوفيليب؟152-151ص،الاصلامياقذنوتاريخ؟130ص،الأخيرالمرجع083

.445ص،العرب
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ن!ا!اد!!ل
ص

الهغدأؤيابينخاصا85فلخالنفسهواختط،84الحكةسكافيعملالذي

وهم،شاكر..أ،شابئوالمأمبردنمجهل!فيواشتهر.86وواوالفير

ببني،بعدهمهن.،أولادهمعرفبالنجواشتغاولكثرة.والحسنوأحمدمحمد

هنءعرفوهبماهستعينين،النهارنصفخطجةنداهـللماقاوقد.المنغ

المعروفالحرانيجا..محمدآنذاك..ؤ.87العلمهذافىكثرةكتئااأى...الا

نمممبةص!الصابيالزيجوهو،عنهاثرؤلخااكتشفالذي(929-847)بالبئانى.

وضبطوا،الافلاالعر!او.فيهاوالفالكواكبورصد،الحزانئةالصابئة

.غلىحافظمتاالجديدةالكواكباكتشفوا،،االاعتدالا"ث،الغقا

العقربوزبانتي،ع*ح!6والذنجا،3ء4*ا3!مل4داسعد*،شةبزاأش!

.89"ها-ص*ة*"-!،ء

سيرها،اقبةو،أبعادهاوضبط،النجولمشاهدةمراصدالفلكعلماءوأنمثمأ

علىوالثانج!،بغدادنيبالشئاسئةهنهاواحدفكان.والمأهونالرشيدعهديفيخصوضا

أنحاءمخلففيبعدهماهنالمراصداتسعتثم.دمشقغوطةعليالمشرفقاسيودنجبل

فيالمقطبمجبلىمجلىهرصذا(21.1لآص-85)ابفاطميبابيرايتهالحإيهيم!فأئشأ،الخلافة

الذيننصيرنبغ!ك،(1009)تيونسبنعليالحسنابوبجدارةفيهعمليحصبر،

)حوالىالتترفيو!وهعهدعلىتركسغانبلادهنهراغةفي(1274-1201)الطوصي

.90(1265-ء\217

!*4غآ،ط+،كاأولأل!"،!ملء"ا)المنخمينبأكالخصوضااشتهرالحكةبيتإنميكالأندريهقال.84

ع4د*ءح474اء!ألمء*هة".581)"

السئيارة.النجومحركةمجلىبهيستدلالذيوالتقويمالجدولتعنىفارسيةكلمةالزيج085

نسطعالعربشمس:هونكهوزينريد؟204-203ص،الإسلامئةالشعوبتاريخ:بروكل!ن.ك.86

.450ص،الغربعلى

وص،بعدهاوما113ص،الأخيرالمرجعالعلومفيالمتقذمينالثلاثةوبنيهشاكربنموسىعنراجح.87

.40/3،الحضارةأعلام:شيخافيوعير؟177-178

أعلام:شيخانيوعير.(العرببطليموس)البئافي82ص،العريالفكرمنكنوز:عانوتيأ!ساهه.88

."كفهالعالمفيالمشهورلنفلكتاالعشرين"أحدإنهقالحيث101/3،الحضارة

.57-56ص،الاوربئةالحضارةفيالعربأثرالعفاد:089

منكنوز:عانوقيوأسامه،197و132-131ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هوئكهزيفريد.9.
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وطؤر.92المييهييايبرج،9؟1شالر!بكاالرصدآلاتيبنكثييراالماييييونواخةغ

وغيرها.والبراكيرالمساطرواخقرع،الأوضنيةآلكرةهواصفاتالأسطرلابيالبدج

هقالةكتب،((الباقيةالآثارإبكتابهفيهانظرفتهوفضل،الكرةتسطيحالبيروببواستغبط

يعفمالهندالىوانعقل."الأوضمنالمعمورلمساكنوالغزضالطولت!يح":بعنوان

إئه!فييناجامعةفيالسامئةاللغاتأستاذ93ساخاوكارلعنهقال.بغدادعلومأهلها

.94العالمفيظهرتالتيالعقولأعظم

الروفي،وصفة،الأفلاكتركيبمعرفةوفي،الغجومفيرسالةالصفاءإخوانكتب

هنهاوالمواليدالأفهاتانفعالكيفف،العالمهذافيتأثيرهاومعرفة،الكواكبوسير

عالمالىللصعودالصافيةالغفوستشويقهودنهاوالغرض.والفسادوالكونوالبلىبالنشوء

الأعلى،والملأ،المقزبينوالملائكة،الروحانيينمناؤل،السمواتوأطباق،الأفلاك

الفغال(59.)العقلالأ!نوالروحالقدسالىوالوصول،العلىوالجواهر

الصافية،العلمئةالروحعنوبعذا،وهفا،الأقوالهذهشل!ني،اليوموجدناوإن

حتى،الأرضبقاعفيشصتهمذاعت،الوسطىالقرونني،فلكيونللمسلمين!يبقى

الخاصةالوفودويرسلون،الفلكمةالمسائلبعضحلفيبهميستعبغونالفرنجةأوسل

.96الغاية.هذهلأجل

170/3،الحضارةأعلام:شيخانيوعير؟30ص،الميسرةالعربئةوالموسوعة؟134ص،العرليالفكر

.326و

ال!جوم(أي)مرآة،307*اء3(3ءاليونانئةعنمعربةواللفظة،الكواكبارتفاعالفلكئونبهايقيسآلة.91

عذةب!ك!ك،المس!ة1\سالرلاباتصنعمسلمأؤلهوالفزارئاسحقأبوسيمانبنحبيببنابراهيمإنوئقال

أالزوال(النهاروسطويحاسوالكرةا!اسالرلابوباسئع!ل،والحسابالقبامىت!آتتتعفقمصئفات

(*ء8ح3!**لو!م!*ء،*ة43ء5"ءح.،962،".357).

.566ص،الفربعلىتسطعالعربشمس:هونكهزيغريدك!ابفيالفلكيالرجرسمتجد.92

في)ترجمتهألمانيمستشرق:(1930-1845)*!3)ى4"!343ى!*شاولساخاوإدوردكارل.93

.(2،1954،64/6ط،للزكلىالأعلام

.57ص،الأوربئةالحضارةفيالعربأثرالعفاد:094

.22/1،الصفاءإخوانرمائل.9ه

بعدها.هوما136ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهزينريد.96
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واولاضئاتالحهم!اب-6

والأرتامافدفيالحسابنقلهمهوالحسابمجلبمفيالعربإليهتوضلهاأهئمإن

الذي97الخوأرزهيمومبىبنمخمدجعفروب.ا.ذللثفغلمن..إليص*ا!ثهـا!ثلطالهئدئة

الصعبة.الحساباتيحييفليابذياء!*3ة44د!حاللوغاريتملفظاعهمنالافرنجاشتق

أدواتالىاستح!لهيحتاجالذي(("انغباري:قسمينالىالغمتنآلخ!ننأب"القربطوقسم

.أدواتالىيحتاجلاالذي،الذهنيأيو"الهواف!"،بخوالورقكالقلم

اليونانهنبداثئةمعلوهاتفيهنقلواالذيإلحبريلك!جفللعربوكان

أؤلوهم،بهممقروئاالعلمهذاأصبحبحيثعليهاوزادوا،وطؤروها،وغيرهموالهنود

ولا.ميللخوار"والمقابلةالجبر))كتابفيهبهتبهمومن-أشهير.جبرلفظةعليهأطلقهن

على.الجبرلطبيقيخيماالعرب.لمونجحالعربعنالجبرأخذواالفرنجةأنفيسك

عنهعئنةحسئيةهعطياتهننغيجةاستخلاصأي،المنطتيعلىوالهغدسة،98الهندسة

أساليبوالحسابالجبرنيأدخلالذيالهيثمابنذلكفيعملوقد.المغطقطريق

الىالزاويةكقسمةإليهايحسبقلمهئدسئةهسائلضعابهربنالجسينوابتكر.جديدةوألفانما

العربآوأدخلي.الكبيرالحجتمذاتالأعدادواستعمل،هتساويةأتسامثلاثة

فيوتعغقوا،الأوئارمقامالجيوبوأقاهوا.المنحئياتمجلى(**!ح*4والطم!د،حالفليهي

نصيررياضئيهمكبارمنوكان.99السحرئةبالمرئعاتواشتغلوا.المخروطاتدراسة

،الحضارةأعلام:شيخافي)عيرعصرهفيعلميعقلأعظمصاحب.إنهفيهوقيل،850عامتوفي.97

49/3).

.القياستعنى".التي"أندازهالفارسئةمنهندسةلفظة.98

هثلآ:السحرئةالمربعاتمن.99

51المجموعكانغذفكيف!
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ععثرينهنواحذاالبئاني101لالاندوعذ.100(1273-1201)الطوصيالدين

.102والحدشطالقديمالعالمينفيظهرواولاضعا

أقسامأولجعلواوقد،الحروفسحرمنكثيزاالصفاءإخوانوسائلواحتوت

للفلسفة،المععفمينأنفصرلاضةإهوعندهمالعددوغرض.الرياضيالقسموسائلهم

بأسرها.الموجوداتعللعنالباحثين،الأشياءحقائقفيالناظرين،للحكةالمؤلرين

جذرالعددوعلم.103الهيولىفيالموجوداتلصورمطابقةالنفوسفيالعددوصورة

.104"المعارفوهبدأ،الحكةوعنصر،العلوم

التيالحديثةللغظرئةمبكرإدراك،للعددالعظيمتقديرهمفيبل،هذاكلامهموفي

تصؤرها،أو،رؤلتهاللإنسانيحنالتيالكائغاتكلفيالهندصيوالاثعكلالعددترى

.\.هحضارتهوبغاء،حاجاتهتأمينفيواشخداهها،واحتواؤها

الجميلةالفنوبئ-7

البيزنطئةالحضارتينبأساليبكبيراتاثراتالرتقدالعربئةالفنونكانتإذا

افطينحصيلةإئهافنقول،وغيرهبيربنجاكهعنبافيأنلنايحقفلا،والفارسئة

،الأنماطمختلفبصهرأنالإسلاميئالعريئالطاجاستطاعإذ،106والفارسيئالبيزنطيئ

فاكل.حضارفيوجهذاهتمئزا،إسلامياعربئانمطاهنهايخرجوأن

الدينعنهنهاهمفيماإلأ!3،3ءا*8"ة4حلما3التشكيلئةالفنون!فالعئاسيونيقضرلم

وزيغربد؟450ص،الربتاريخ:حتتيوفيليب؟549ص،العربحضارة:لوبوننيستاف.ا..

.326/3،الحضارةأعلام:شيخافيوعير؟163-156ص،الغربعلىتصطعالعربشصس:هونكه

شعهور.فىفسيفلكي:!س!ع!ه*ح*)3!*ط!ط!*!5(1732-،807)"101

نإقالمنمذهبأذهبلنذلككلوبعد.58ص،الأوربتةالحضارةفيالعربأثر.العقاد0102

الذينالمستشرقينورأيرأيهبهسؤغالذيالنظريالتعليلكانآنى،الهندسئةالأشكالمننفرتالإسلامئةالروح

.(طعى،العامالتصدير،الإسلاميةوالحضارةاليرنانيالزاث:بدويالرحمنعبد)راجععنهمأخذ

للصور.القابلةالمادةكلعندهمالهيولى0103

.22-21/1الصفاء،إخوانرسائل.1.4

،"النربتةالحضارة"تدهوراشبنغلراعوالدكتابفيموسئغاجاءماالنظرئةهذهنيقىأتماخيرمن.105

أجزاء.ثلاثةني،1964عام،الحياةهكتبةدارم!شرراتفيوصدر،الشيبافيأحمدالالمانئةعنترجمه

ل.،5**ه!،حكهعء33ء*إلهكل!هح3ء*،هكء،،/020؟.6
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بعفالشيءمغايرةالحقيقةأنغير،ال!ثعاخافهومهوهذا.اقاثيلوصغاعةكالصور

بينتوخدكانت،الإسلامبزغيوم،السائدةالعريفالذهنئةأنذلك،المفهوملهذا

الأحادشطأنهي107الأجانبالباحثينبعضوآهاكماوالحقيقةهوصورتهالإنسان

الأبسطةعلىالمبتذلالرسمأما،المعبودةالأصناميشابهالذيالدينيالرسممنعت

.108محرفايكنفلم،وغيرهاوالجلوسللوطءالمعذةوالوسائد

وخلافجدلموضوعوتكريمها،المعابد،فيالصووتعليققضئةوشكلت

سبعةوئحليلهافهاالنظرلأجلوعقدت.للميلادالثامنالقرنفيالمسيحئينلدىكبيرين

والمانوئون،واليهود،،الوثغئونوكان.م787عامالقسطنطينئةفيمسكونئةمجاهع

داثرةوتؤئد.109ومحاربتهاالصورتحريمموضوعأئاروامخن،القديمةالبدعأوليوبعض

الأيقوناتتحريمحركةأنهؤكدتين،ذلكلاووسوهوسوعةالبريطانئةالمعاوف

القرنينفيالبيزنطئةالأمبراطورئةفيقامت3ء*هحة(3ءاعثهملاه43ءاحء*ءحة)عة

الأيقوناتفإن،الساجالقرنوفي،السادسالقرنأواخرفيأفا.؟اهوالتامحالعاهن

فيالصورحزمعندما،محغذاالنئئأنيعنيمفا،ااامشخعرعيئبتكريمحظيت

فعلهردةفيالأثرهذاوجدنااذاإلأ،الحركةبهذهمتاثرايكنلم،\؟2الكثيرةأحاديثه

تحزمفائهاالتوراةأفا.الرففوالتحريمحركةسبقعتالتيالدينئةالصورانتشاوكثرةعلى

وفيالصور،هنالرسولموقففيوتأثيرها،913"منحوتةصورةأئةتصنغ)لاالصوو:

.1974،العرامئةالإعلاموزارة،العربعندالتصوبرفنكعابصاحبإيتنكهاوزنربنشارد.157

التربوئة،المجفة،العربئةالتشكيلئةالفنونالىبالقياسالعرئللحرفالاستقلالئةالعناضر:قدبحعادل.081

(3!كاا!3*دكا!،ءم!*ة،!ل3عء3ءه،ع".31و،74-34ع،2891لأؤلاالعدد

.290-278/5،صورئةتاريخ:الدبسيوسف.109

.731طمخاصمجمعفيال!الثضيغوارالباباوأدانها،730عامالثاكلاونالامبراطورأعلنها.110

.364/؟،الإسلامضحى:أمينأحمدمراجعةايضاويمكن

.ى*حو/حمل.!3أ،.1056/11.965،0ة(ع03.33ءلم*ج.لمحللحء111.6/36.1962

،1955،ليدنمدينةنيبريلمطبعة،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم:وئسيئكأ.ي..112

الملائكةئدخللا"،"الحياةفهاينفخأنكلفغذبصورةصؤروهن":الأحادبثهذهومن.438/3-044

واردةغيرومشتقانهارسمولفظة."الصورهذهيصؤرونالذينالقيامةيومعذائاالناسأشذمنإن"؟"صورةفيهبيتا

الكريم.القرآنفيوارذينغيرالمعنىبهذاومشتقاتهصؤرأورسمشلأن!ك،الأحاديثفي

!ك033ءلم.لمحللح*ء!6/36.9621ذى،ء35*ه*ج!8.7غ"ولح!(ء*ء3حثهم.الاشزاع)تثنية.311
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يسود،وتزيينزخرفةهادةهوبما.،العريئالخطوظل.مستبعدغيرالنبؤيةالأحاديث

وحديثها.قديمها،العربئةالعهود

العهدمنذالعرممنالفنتطويرفيالمواليبهقامالذيالدورالىالإشارةوتجدو

الخليفةاضطرحتىالمجالسفيالعئاصيالعهدفيتش!فتالصورأنولبدو.114الأموفي

الزهدالىينحوكانلآنه،الخلافةتوئيهعندمحوهاالى(870-869)بالتهالمهتدي

شياطينصورالنصارىدورأبوابعلىيجعلبأنفأمرالمتوكلأفا.؟1هفئث!قتلاو

عندالتصويرعنكتمابهفي117تيمورأحمدالبخاثة"وأحصى.\؟6خشبمنهسمورة

فيالفئينهذينوهصنوعاتوالنحتالرسمانتشارعلىتدذالتيالأبياتمئاتالعرب

هنكثيرينأولءعلىوأتى،المسلمونيصنعهاالتيوالمنسوجاتوالمصوغاتالمباني

.118"والأحجارالمعادنهناقاثيلنحتأوالرسوملنقش!فرنياالذينالعربهصؤركط

لمجميلين"فئينبأنفاستدوكعاد،الغصهذاأوردالذي،العفادمحمودعباسولكن

هماونوعاه،بنوعيهوالتصويراقثيلوهما،العربئةالحضارةفيكبيرنصيعبله!يكن

أهمئةعندالتوفففيفسزسللايجعلناوهذا1؟9"اقاثيلصنعأي،والنحتالرسم

غيروبأيدقليل،الإج!لفي،منهكانوها.العئاسئةالحضاوةفيوانتشارهالتصوير

ن%يمكنناأنهإلأ،الإسلامهنمنبعثةعربئةووحاالأيديهذهفيهبش!وإن،عربئة

وقصرو،!3*6!س34!ملع3هتمئزةصبئةونقوش،فاخرةوتجاب،جميلبناءعلىنتكفم

وبيزذطيةالرينبينمفاالقغاطرالعرباستعاروقد.والفسيفساءبالزخارفهزئنةفخمة

.204ص،الأمويالمجتمعفيالمواليدور:الناطورعليشحاده.114

.98/5،الذهبمروج:المسعودي0115

.172/9،الطبري1610

التيمورئةالخزانةصاح!،!رئومؤزخأدبب:(1930-1871)تيمورإمماعيلبنأحمد.117

.الشهيرة

عشرال!ثالثالقرنمنالأولالنصففيبرعوقد.76ع،الأوربئةالحضارةفيالمربأثر:العفاد0118

اليونانيالطبيبلكتابومنمنماتملؤنةصوزا،الأخضعلى،رسمالذيالفضلبنعبداللهالعريالرسئام

واالأدويةبإعداديقومونالأط!اءبعضتمثلوهيالأشجار،خواصاوالعقاقيرخواصبعنوانديوسقوريدص

+ء38ء*لو)!ك،"ء3لمءولقىءول!ل"ء3لم،*ءييلمىدىثهم1.8،و؟1791ص،.م..ع)مجراحتةبعملئات

(123.0

.70ص،السابقالمرجع0119
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ءممىء

اعمدتهميرفعونكيفعرفواانهمغير.روميةهنالعقدالمتكاملةوالاتراس.وفارس

عمرجامعمثل،هبكرةبشهرةجوامعهمبعضفحظيت.متناهيةورشاقةنادرةبمهارة

وظهر.12.شاعرفيل!جبقصورهمتمئعت!ك.القاهرةفيطولونابنوجامعالقدسفي

الغصويرهننوع،الإسلامحكمتحت،ببغدادالخلفاءقصوروفيوالهندفارسبلادفي

.121لوة*ة!8دا3ح3المنمنماتاوبالمضغراتالمشهورالدقيق

التخييلئةالفنونمنوغيرها،والغناء،والرقص،والموسيقى،الشعرفيالعربوبرعي

الأجغبئةبالفنونهتأثرين،الآلاتواخترصا،الألحانوضعواالموسيقىففي.الملموسةغير

122الأنباطوعن،والصنوجالعيدانالفرسعنفأخذوا،مجتمعهمدخلتالتي

اللالهثالقداهىللعربوكان.والأرغنالربابملروموعن،الطنابر123والجراجمة

الذيكالقانونجديدةآلاتواخزصا،الآلاتهذهبينالعئاسئونفزجوال!مزهر.

الذي"الكبيرالموسيقى"كتابصاحب(950-870)الفيلسوفالفارابيالىيعزى

ؤريابعنأخذوهخامسئاوتراالعودعلىوؤادوا+الموسيقىفيللعربهؤلفأكبريعتبر

.الشرقهنالأندلص!أئمالذي124المغئي

أصوائامنهاوخلقوا،والصربوالفرسوالهنوداليونالنمنألحانهمالعئاسيونوجمع

لإخوانوجاء.125الأعهمبهافيالفرجلأبيالأغانيكتابفيمنهانماذجنرى،خاصة

المستمعين،نفوشفيتأثيرمنوالألحانللنغمهافيهايبئنونالموسيقىفيرسالةالصفاء

فيللأفلاكوغزوا.الأجسامفيوالقرياقاتوالأشربةبالأدولةالتأثيرهذانصئ!ثملو

ءحأ،.ع*7حح.لمهولعلملمة21.413/1،8691،4.

!ك*34ء*لو،+3ء*،و؟28ص،،اليرناني"الزاثبدويكتابفيبكرهينرشكارل.121

*ءولءىلم!ية3،دهمىلهرييلم*ءفى101،".721-321.

!ك،بأبجديتهمكتبرا،بالآرامييناختلطواالذينال!ثكالئينالعربمن،الأصلني،النبطاوالأنباط.122

)شوتيالفينيقيالخطمنالمشسقالآراميبالخطكصبتالقديمةالنبطئةوالنقوش.والعبرئينوالمصزيينالرومخالطوا

علىاللفظةهذهالعربأطلقوقد.(115ص،8،1977ط،القاهرة،المعارفدار،الجاهليالعصر:ضيف

.(ن.امه!صلل3،دل33،ءة1/،4)الإج!لنيالسوريينالآرامئين

)الأمانوس(اللكامجبلفيالواقعةالجرجومةاوالجرجمةمنطقةمنمحاربونأشذاءترمهمالجراجمة0123

.الرومجيوشنيمرتزفةعملوا.طوروسوجبال

الأندلس.فيموسيقيأكبرأصبح.الموصليإسحقعنالغناءأخذ.845حوالىزريابتوفي.124

والتاريخ.الأدبأعلاممنبغداد.فيوتونينشأ5(967)تالحسينبنعلي.125
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لذيذةطئبةوألحانا،ملهيةهطربةت!غنببعف،بعضهاواحتكاكودورانها،حركاتها

النفوسشثموقيمنهاوالغرض.المزاميروألحانوالطنابيرالعيدانأوتاركنغ!ت،هعجبة

شبيهةالموسيقىفيالإخوانوتعاليم.126الأجسادمفارقتهابعدهناكالىللصعودالناطقة

الروحئة.والأنراض،والأحلام،بالخيالالحقيقةتمتزج!حمه!اعتبسائر

العئاسئةالخلافةولاياتكلفيمتماثلأيكنلمالعباسيالفنأنفيشكولا

الىناظرين،عموئاالعباسئةالحضارةعلىالحكمهذانطلقأنويمكننا،الشاسعة

الى،العراقالى،المثمامبلادمن،ومنابعها،وأصولها،الحضاوةمراكزاخنلاف

هذاضمن،أنغير8127وصرها،الصغرىوآسية،النووراءوها،ومصر،فاوس

المطمنهأكزالعقلالىبتوخههيممئز،واحدإسلاميئعركنفنهغالكبق،الاختلاف

الفكرئةوالعلوم،بمثالئتهالدينفرضهاهيزةوهي.؟28إليطوماوالخطكالهغدسةالحواس

الراقي.العئاسيئالمجتمعفيالمنتشرة

الأهواللهموبذلوا،والمغئياتبالمغئينكبيرأاهتمائاوالأغنياءوالأهراءالخلفاءواهتئم

،الهاديالخليفةعغد،(480-742)الموصليإسحقبنإبراهيمراتبإنفقيل،الطائلة

"ضحىفيوجاء.129المختلفةالصلاتعداما،الشهرفيدرهمآلافعشرةكان

فجرى،الكرمالىئ!ديدوهيل،الجميلةللفنونحبالمهديفي"اجتمحآنه"الإسلام

طبقاتبينينتشروبدأ،الفننرقي،الفئانينعلىالأموالوانفقوا،أثرهعلىالناس

فيعصرهماوبهجةالدنيازينةولداهقصهفيتخزجألهبالمهديوحسبك500الشعب

.135"وعليةإبراهيم:والغناءالظرف

،الترحالالدائميالمغئينطريق"وعن:هونكهزيغريدالألمانئةالمستشرقةكتبت

اللاتينئةالموسيقىفيتظ!الاسبانئةالعربئةالنظرياتبدأت،الأندلسنساءمنوالسبايا

،الألحانزخرفةالعربعنالغربوردتكما،عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفي

.(131ص)راجعوغيرهالفلكعنك!ابتهمفيهذال!موجاء.23/9،الصفاءإخوانر!همائل.126

!.3ىء!مي!ص،ىءلمد،ء*يهمءةل!ء74لم"".702-082جعرا.721

.لإةه،،".281.207

بعدها.وعا489ص،العربتاريخ:حتيفيليب.129

.108/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.130
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+3ء!!ح(4!والنفيركالنايوالنفخئة،كالربابةالوترئةالىسيقئةالآلاتمنكثير

.13؟((والصنوجكالطبلوالإيقاعئة.والبوق

هدف،عشرالثامنالقرنقبل،غيرهامثل،العربئةالموسيقىعلىيتغفبوكان

الموسيقىوالتنغيمالترنيمألحانسبقت،نفسهاأوروئةوفي.التعبيرهدفعلىالطرب

منالحديثةالأوووبئةالموسيقىعلىطرأوما.المختلفةالألحانفيهاتتناسقالتيالهرمونئة

بعدهاخصوضا،العمومعلىوالشرقالعربهوسيقىوبينبينهاباعد،والتركيبالتغوج

بموسيقىةيئ!حلاالموسيقىوتلقيح،الآلاتوتركيب،الأصواتعلمفيأوروئةتوسئعت

تأدبة.في133الصوترجعلىمحافظةالعثرقئةالموسيقىؤالتوما...132العبادات

الغربئة.الموسيقىوبينبينهاالبارؤةالفوارقمنفاوقوهوأفغامها،

فيبارؤوجود،الحاضرعصرنافينشهدهاالتي،الفنئةالمظاهرهنلكثيروكان

تمنعالني،لو!مل3أ4حلما4ححثيمء634عالستارةكموسيقى،القديمةالعربئةالحضارة

الأباطرةقصورفيواسعاانتشازا،بعدمن،وانتشرت،والأيشرافالخلفاءبممكاعها

الثامنالقرنهنذظهروقد،الحديثةالسينمانواة،الظلخيالوهثل.134والملوك

هنوأصبح،خصوضار!والعراقفيعشرالحاديالقرنبعدواشروائسع،الميلادي

عرضقواهه،الشعبئةالفنونهنوهو.الأندلصرروبلغ،والإلوبئينالفاطمئينهلاهي

.135المخايليدعىإنسانيحركهاالأبيفلدفىالق!شهنثماشةعلىظلال

.492ص،الغربعلىتسطعالعربشمس:هونكهزبغربد.131

.80ص،الأوربئةالحضارةفيالعربأثر"العفاد0132

فقط.جزأينالىفيقسمالغربئةالموسيقىفيأما؟أجزاءأربعةالىالشرقتةالموسيقىنيالصوتئقسم.133

صوتاأخذنافلو.الوترعلىالأصاجبتنفلتظهرالأبعادإنإذ،الوترتةالآلاتعلىالعزفنييظهرالفارقوهذا

الذوكاهصرتالى(الغربئةالموسيقىفيالدويعني)الذيالراستعوتمنأي،*خالريالى*ءالدومنكاملآ

فيأما.الشرقئةالموسيقىفيأقسامأربعةالمطالصوتفالمسافةهذهئقسم،الغربئة(الموسيقىفيالرييوازي)الذي

اللجوءدون،طبيعتةصوتئةمسافةنصفالموسكلالمدزجفيأنالىةرا!ثإلاوتجدر.قسمينالىفئقسمالغربئةالموسيقى

أصتاذ،التهعطاجوزفمع)مقابلة.(3ة-!ء)والدووالسي)*!-ةول(والفاالمي!وتيبين،الأصاجاستع!لالى

.(1983أيارمنالثالثبتاريخ،الوطنيالموسيقالمعهدفيالشرق!الغناء

،للمسعودي"الذهب"مروجفيالرث!يدهرونمجلسفيالستارةلموسيقىمشهذاراجع.134

223/4-224.

يوسف،القذيس)جامعة"العرئالظل"خيالفيمهئةدكتوراهأطروحةسعدفاروقالمحاميكتب.135

9831).
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والمغئينالموسيقئينكباربينمعجبونلهايكونأنالعربئةالموشىيشزفوأخيزا

(1908-1844)43!ه!أ*لألوء*3!ممم57كووساكوفريمسكيشأن،العاثيين

الفرنسئينوالمغئيين،"شهرزاد"الرائعة!فونئتهأنغاههاهناستوحىالذي،الروصي

خير،ا!ئاهناالى،العربئةوالموسيقى.137دانيلباسكالو،136باسكالىإيديالعثعابين

الشرقئة.للموسيقىممئل

بإذاعةمقابلةفيالعربئةبالموشقىإعجابهعن!م4لأح!!!مباسكالإيديالفرنس!الموم!يقأصب.136

.1980/11/!5فيكارومرنئي

لبنانصوتبإذاعةلقاءفيوروعهاالعربئةالموسيقىأهمئةعنا*عر*ء!!*3!مدانيلباسكالنحذث.137

.3/1/9831في
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الدينئةالثقافة

وبابا،الثقافاتسائرمنهتدخلمشرغاالعباسيئالعصرفيالدينئةالثقافةكانت

جدلئغها.ولمحوا،المعرفةأهلعليهاغاصالتيوالروحئةالنظرئةوالأبحاثالعلوممنلكثير

الشرلعةالىالروهانيالقانودنسرى،القديمةاليونانئةللمعاوفالإيلأممحاربةومع

الكتابهذااضفنلموإذ.\والمنطلقاتالوسائلمنكثيراعنهأخذتالنيالإسلامئة

فيصضتهالأسباب،آنذاك،المسلمونعليهاساوالتيوالمنهجئةالفكرئةالعلومتفصيل

هنالبرمكيخمالدبنليحيىمعئرانضاههنااوردأنقيفائدةرأبت،العاهةالمقذمة

واستناد،المتداولةالفكرئةالأبحاثعمقعنصورةيعطي،للمسعوديالذهبهروج

وقد):المسعوديقال.والحدشكاالقرآننصوصالعل!ءثقافةتعذتأنبعد!أإليهاالدين

فيه.يجتمعمجلسلهوكان.ونظروبحثومعرفةعلمذابرمكبنخالدبنيجىكان

فقال.والنحلالآواءأهلمنوغيرهمالاسلاممتكفيمنوالنظرالبحثأهلمنكثن

والعذم،وا!هورالكمونفيالكلامأكثرتمقد:عندهاجتمعواوقد،يوما،يحيىلهم

،والمعدوموالموجود،والمباينةةئس!ملاو،والسكونوالحركة،والإثباتوالنفي،والحدوث

وإثباتها،الصفاتونفي،والتجريحوالتعديل،والأصاضوالأجسام،والطفرةوالجزء

والإمامة،والفسادوالكونوالمضاف،والكيفئةوالكئة،وابرهر،والأفعالوالاستطاعة

الآنفاشرعوا،والفروعالأصولفيالكلامهنتوردونههاوسائر،اختيارأمأنفهي

.2"...هنكممنازعةغيرعلىاليشئقفيالكلامفي

.15م،الاسلامئةالحضارةفياليوئائيالتراث:بدويكتابفيبكرهينرشكارل.\

.236/4،الذهبمروج.2
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وجذهمعخهأعلمالرسولبأنوتحذثوا،الدينعلىخلافتهمالعئاسئونوكز

،أولادهالىتؤولسوفالخلافةأن(م653/ـه32)تا!طلبعبدبنآلعبأ!س

فيهم.ويخطبون،بالناسيصفونالعئاسئونالخلفاءوكان.3إليهمانتقالهايتوفعونفكانوا

فيانحجبواإذ،عشرالحاديالقرنحتىالصلاةفيالإمامئةمهئهميمارسونوظفوا

.4منه!يئاأو،المحضنالبلاطداخل،الخاصجاهعهمنهملكلوأصبح،بلاطهم

حياتهمالىالأسرارمفشيبغعزضقطيرضواولم.كنيرةأحيائاالحجوفودالخلفاءوترأس

مع،الخلافةلباسغير!اسفي،يكوثونحين،لهوهممجالص!والى،الخاصة

.هحريمهمدوروفي،خاصتهم

فكانت،بالغيرواتصالهتعاملهفيالدينئةوصفمهألقابهعلىبحافظالخليفةوكان

الإمامجعفرعبدالته"من:الآتيالشكلعلى،مثلأ،المتوكلباسمالكتبتوخه

"تباج:للرجليقولالحاجأكان،المبايعةوساعة.6"المؤهغينأهيرالتهعلىالمتوكل

يدهولأخذ،نعم:فيقول،إمامتهبطاعةبالإلتزامالرضاعلىالتهبأمرالقائمالإهام

اعهوذكر،الرسولوخليفة،المؤهثينوأهير،المسلمينإهام،إذا،فالخليفة.7"ويقعلها

ومخالفةاللهوهنإليهنسبهامح،الرشيدهرونأنحتى،عاهةخطبةكلفيفرض

شكاهاولك،والدينوالقرآن"إئاك:هريمأبيابنلمضحكهقال،الشريعة

كتبهونفذت،الدينشؤونمنوغيرهالقرآنفيالجدالعنالمتوكلوثهىبعدهما"8.

أقوالأمنهكلبعدها(784-714)بشارعنالمهدييعفولم.9الآفاقالىبذلك

هثل:

11والصولجانبالدئوقو.1يلعببعفايهيزنيخليفسة

.42؟/7،الطبري03

!.3ءى*!ع!س،ء*ءلمثهذ،لمء7ءيخ!غكلم".4.203

.؟34ص،الفارقيوتارلخ؟2هوه241و239و7.و28و27و26/8،الطبري05

.55/91،الطبري60

.135ص،الفارقئناريخ.7

.349/8،الطبري08

.190/9،نفسهالمصدر09

الصببان،لعبمنلعبة.95

.81/8،الطبري011
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12والعودالذفثبيناقهخليفةفاطلبواقومياخلافتكمضعاععث

واجبههنالمهديالخليفةورأى.(759)عامالمقفعابنتجلهوئتل،بالزندقةبمثئاوففتل

صاحبسفاهرجلألذلكفوئى،شزهمالمسلمينليكفيولقتلهمالزنادقةيتعئعأن

بنعامربنيحيىالمأمونوقتل.13الهاديهوسىابنه،بعدفيما،مثلهوفعل،الزنادقة

.14"الكانرينأهير"يا:بقولهوخاطبهتجزأعندهاإمماعيل

هنهسلبهايوتم،المدنئةالسلطةخسرأنبعد،الدي!ئةالصفةسوىللخليفةيبقولم

مفن،وصرهم،(1037)عاموالسلاجقة،(945هن)ابتدا:البويهئونالسلاطين

وطواعيتها.الاسلامئةالأفةلوحدةوهزاالخليفةإبقاءعلى،عينهالوقتفي،حرصوا

التقاليدأوالمظاهربحضأنالىنشيرأنيحسن،الحضارةعلىكلامناداموها

في،قاموالتي،إليهالناسنظرةشؤهتور،،الدينصلبفيتدخللاالتيالبدائئة

هنلهاتصذى،ممارستهامنالمؤهنينويمنعون،يحاربونهاالمذاهبمختلفهنعلىء،أئاهنا

الجيوشعميدهنع،(0210)بويهبنالدولةبهاءعهدفعلى.العباسئةالخلافةفييحرهها

فيحوم!مملاوتعليق،المشاهدفيالنوحهن،عاشوراءفي،الطاقوبابالكرخأهل

الىنسبوهفيماذلكمثلهنالشعيروبابالبصرةبابأهلوهنع.فامتنعوا،الأسواق

آللأن،الشيعةاضطهادنطاقفي،طبغا،هذايدخلولا.االزبيرهبنمصعبمقتل

الزبير.ابنأتباعبهأخذبماالسلطانأخذهموقد،مذهبهمعلىكانوابويه

وابوبالنمعاومى-؟

أتباع،خصوضا،فيهعاشوإنما،صرفاإسلامئامجتمغاالعباسيئاتجمعيكنلم

الحرئةمنكثيربشيءوتمئعوا،دئةاانئة1001المطوئينالمذهبين

الخلفاءعلىوج!عاتهمكفاياتهمفرضتهاالتيوالاتفاقاتالعهودبفضل،والاستقلال

.156/8،نفسهالمصدر120

.19.و167و165/8،نفسهالمصدر013

.545/8،نفسهالمصدر410

.458/3،الأممتيرب:مسكويهابن015
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بالإسلامالمسعنبعيدةهيطالمامكفولةواليهوديالمسيحيحرئةوكاشكا.العئاسيين

وبالخلافة.

الكتبعنأخذوه،واليهودئةالمسيحئةالثقافتينمنالعئاسئونبهتاثرماوأكثر

ئشروقد.المئرلةالكتبءميلإوه!.".اا"ا"االا..وأهفها،الممماوئة

بنووهب16الأحباوككعب،والنصارىاليهوفىاهنأسلممنخصوضاالثقافتينهاتين

وهو(825-728)المثئىبنهعمرعبيدةأبوالعربئةء!لعأهموهن.ن!افي؟7هنته

التوراةفكاوردلماوالقصمالموافقةالأخبارهنكثيرالقرآنوفي.يهودفيأصلهن

هفمسرولجأماكثيزا.الأخمعلىبأيسمائهاهعذلةاومختصرةفيهجاءتوإن،والإنجيل

.18!هجفوردماهديعلىيشروحهمفيللتومئعوالإنجيلالتوراةالىالقرآن

بالحججرأيهيؤئدهذهبكلوراح،المذاهببينجدلالعباصيالعصرفيوقام

مذهبيهملاؤدهارالفلسؤالجدلفيأعرقواليهودالنصارىكانولما.والفلسفعةالمنطقئة

الىللرجوعالاسلامفقهاءاضطر،والروهانكاليونان،الحضارةفيعريقةبيئاتفي

بالحججالدينعنبالدفاعيهتمالذيالكلامعلمعندهمونعثهمأ،لمجاراتهماليونانئةالفلسفة

المغطقئة.

بما،أحيائا،أضراهبل،الاسلامإفادةعلىواليهودئةالنصرانئةأثريضصرولم

مجالأخلقواأنهمإلأ؟19وأهوائهمغاياتهمهعتنوافقوتأوللاتإسرائيلئاتهنفيهأدخلا

طرتراويرقعئهئتجما،الديئئةالدراساتفي.،د.-رإلتأ.وبل"،..وإلتيفقللجدلواسعا

المسلمونوألف.وغيرها،واقصتؤفة.،والأثمعرية،كالمعتزلة،الدينفلسفةفيجديدة

،الاسلامفاعئنق،يمنيايهودياكان.الحديثرواةأقدممن.(م652)تماقيبنكعباسحقأبو.16

،مالاولفي)المنجدحمصفيتوفي.مستشاريهمنمعاويةفجعلهالشامالىخرجآ.عمراىلامنيالمدينةوفدم

.(059ص،1975

من.الاسرائيلياتولاسئخاالأؤلينبأساطيرعالم،مؤزخ:(732-654)منئهبنوهبعبدالتهابو017

و"قصصالأنبياء"و"قصصحمبر"ملوكفي"النيجانك!بهمنبصنعاء.وماتؤلد.الأصلفارصي.التابعين

.(1969ص،ةرئ!يملاالعربية)الموسوعةالأخبار،

بعدها.وما322/1،الإسلامضحى:أمينأحمد*18

الملليأبناءمنمال!مإلافيدخل"فقد:71ص،8الإسلامئة"النظمالصالحصبحيك!ابنيجاء.19

والآبات،والاختيارالجبرومسائل،القدرحولشبهاتالمسلمينبينوأثاروا،ومجوسونصارىيردالأخرى

اقه،.وذاتالتهصفاتفيالمتشابهات
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.-نأنفسهعلىأخذحيث،الاسمبهذاالجاحظككتماب"النصارىعلى"الرذفيكتئا

وصلناهاطرائفوهن.2.الإسلامبوجهواليردالنصاوىيثيرهاكانالتيالشبهاتيرذ

إسحقالمسيحعبدفيهايدعوالهاشياسماعيلبنعبدالتهكتبهارسالةالمأمونعهدهن

كانبرسالةهذاوهثل.النصرانئةالىيدعوهالمسيحعبدعليهفرذ،الإسلامالىالكندي

المذهباعتناقالىفيهايدعوهإسحقبنحنينالىالمنخمبنيحيىبنعليالمنوكل

حقيقةإدراك"كتاببعنوانرسالةكتب،دعوتهيناسببماحنينفأجابه،الحنيف

حمدهوقد.بمذهبهاقسئكالىتدعوهمغطقئةأسبابسئةهنلائحةفيهاوضح"الديانة

.2االمبادرةلهذهلوقابنئسطا

كاشا،الأخيرعصرهافي،اليونانئةالفلسفةلأن!أخاصبنوعالغصرانئةأثرواشنذ

والتاسعالثاهنالقرنينفيالعربمغهانرفوقدوافكارها.النصرانئةبالروحمشبد4

دصهللنصاوىحيئ،الشفاسئةبابعند،بغدادشماليوكان.الأخصعلىالميلادئين

الشيعةمركزوالكرخ،السنئةا!زيةذيالبصرةباببينالنصاوى"،"قطيعة

ويمكن.أرضهمعلىتجريوالشيعةالسنةبينالاصطداماتكانتمافكعيزا.الثائرين

وضعمنأسوأيكنلم،عامبوجه،العئاصيالحكمتحتالمسيحيينوضعإنالقول

النساطرةبطريركشؤونهميتوئىوكانالخلفاء22.وبينبينهمالحوارواستمر،الشيعة

همصيرهاوبطتالنسطووئةالكنيسةلأن،النصرانئةالطوائفسماثررعايتهشملتالذي

الذيالأؤلطيموتاوسبغدادعلىبطريركأؤلوكان،الجديدةالعئاسمينبعاصمة

هيل،الرشيدوؤوجالمنصورشكا،لزبيدةكانأئهالبطريركهذاودكر.23فيهاانتخب

بشكلعليهموالرذحججهمبإيراد،كتابهفيال!صارىيخدموبانه،بالكذبالجاحظقتيبةابناتهم020

الحديث،مختلفتأوللكتاب:قئيبة)إبنالفاترينالمسلمينويشكك،الاسلاممنيجهلونماالىأنظارهميلفث

.(72-71ص،هـ.1326القاكلة

لآبنإعصحقبنحنينجوابفيجاءومما-حةول4)ح،هلأ!مأما!لههـ*أ،ءحأهء19623،.ء21.384

رسالةنقدفيإسحقبنحنين)جواب"حقصاحبكبهجاءالذيالكتابأنقطلكأثرفم،"وأنا:المنخم

34ءكل(.ء4!هلمه53،كه(لمء،*ءة!ح18ة4،حلما،4040.981،".688ني!المنخملابن"البرهان"

المثرقءدار،اليسوعيبوتمانهـ.الأبك!ابفيوالمهديالأؤلطيموتاوسالبطربركحوارمثلأ.22

.9751،ت!مج

متواصلة.سنة43بطريركاوبؤ،780عامأيارمنالساجنيانمخب.23
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.24وهذهبهمالنصارىالى

يسمحلمأمروهو،الإلهيةالذاتأوالتههعرفةالىيتطفعونالعربالفلاسفةوأصبح

الحهد!هفيواشتهر.2اقصؤفونهالأعىالهدفهذافيوتوسئع.قبلهنالإسلامبه

يفلسفالذيالانبثاقيالمذهبأصلالغنوسطيةوكافت.26الغنوسطيينلدىالمسيحي

المادةالمحفالىالروحهنقغدزجانبثاقاتبمجموعة،ماديغير%لهقتلمنالمادةخلق
قى

إلينا،وصلتالتيمصنفاتهمهنكثيرفيواضحبالنصرانئةالموفئينوتاثر.27الخالصة

عامالمتوفىوالترهذي.م858عآمالمتوفىالمحاسبيأسدبنالحرثكمصئفات

.الإسلامفي،أصلأ،رهبئةولالا-صونجئةأدهعليهوالمتعارلهتالمعروفومنءم898

وسيكايعودالذقيالغائبالمهدىفكرةخلقفبكبيرتأثيرواليهودئةللنصرانئةوكان

الفاطمئة،الخلافةاعتنقتهاالتيالفكرةتلك،جوراهلئتأنبعدعدلاالأبىض!لأ

الديئوئةويقيمالحقليحقالعالماشهاءعئديأقيالذيالمسيحفكرةمنتقربوه!

الفرقنشؤيرجعذلكهثلوالى.28يوحناوؤلاتقول!كعجلعلىآتوهو،العادلة

والدرقئة.والإولعيلئةوالئقيرئةكالقرمطئةالباطئئة

-.-...----سح---صح---------س.

الإسلام-2

الفرقوتعذدت،الشرعئةالعلوموظهرت،العصرهذافيالإسلامئةالعلومتطؤوت

نأ))إعلم:29الممذسيئقال.المسلمينوبانقسام،السياسئةبالحالةبختأثرة،والمذاهب

07!(.،.8*0،1*أ4أهء3ءحفى،962،".375-388.آ.يم.3،!م*،ح43ء،ةء*هك3،وكه،ءة،يعول".42.58

.20/2،الإسلاميةالحضارة:متزآدمراجع.25

الوثنئة،الضائدمنمزيج!ك*034س!ثمفىةحةالغنوسط!ةاوالغنوسطيوالمذهبة"3ء*+؟4حلما3الغنوسطئون026

بها.اللصوقوشديدللنصرانئةهوازئاتتازا،قديئا،كانوقد.والغصرانئة،الوديوالتوحيد،اليونانئةوالفلسفة

واختض،الايمانش!أنمنوطل،العقلعلىالعفيدةركزلآنه،وهرطقةالدينعنخروتجا،بعدفيما،أصبحولكئه

.أفلاطونطريقةعلى،شأنهامنوالتقليل،إلمادةبرذل

:10ص،"ميةالاولوالحضارةاليوناني"القراثبذويكتابني*ع!)صاي!!بكرهيزشكارلقال.27

كلها".الاسلامصدرفرقالغزصروحسادت)ولقد

.24/24،مثىإنجيلني!*،ألماءس!-غ(*!43ة3،الدخالوالمسيح؟13،الرؤياسفر.28

وتوفن،القدسفيؤلد،صفيجغرافط:بكرأيبنأحمدبنمحمدعبدالتهأبوالدينشمس.29

.995حوالى
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حعله!وعامخاصلهاالتي،الاسلامفيالعاشر(القرن)أواخراليومالمستعملةالمذاهب
وائ!.،المذاهبهذهفيالسنةيدخلولمم!هبا".3.وعشبرونثمانية،وجمع

قتلافزاقهمأصلوجعل،والمعتزلة،والمرجثة،والخواوج،الشيعة:أوبعةهنمتشعبة

واحد،ترآنفيالمسلمينآواءوخدالذي،(656-644)عفانبنعثمانالخليفة

.واحدةوسئة

بالشيعة،العاشر،القرنأواخرحتى،الاسلاممذاهبالمقذصيوحصر

نأعلىيدذ،الأربعةالسئةهذاهبذكرهوعدئم،والمعتزلة،والمرجثة،والخواوج

نسخيههاأنهن31أكونمحمدكتبهماذلكيؤئد.متأخراجاءالسغئةالمذاهبطغيان

خصوصا،متأخرةنفسهانرص!وديغئةوثقافئةاجتماع!ةحقيقةالىيعودالسئيالاسلام

الصاحبوزارةأئامسائلأاالمعتزلةهذهبوكان.32الهجريالراجالقرنمنذ

كدومنيك،الدارسونذكرهوها.33بويهآلوزير(83ة-ت)عبادبناولعيل

بأنالتفكيرالىيدعونا،34المشهووةالأوبعةالسغئةالمذاهبانعشارهن،سووديل

تأثيرلهايزالولاكانالتي،حنبلوابن،والشافيئ،وهالك،حغيفةأبيمذاهب

نشوئها.هنطؤيلؤهنبعدالمسلمينتورعت،الاسلاهئةالعوالمفيكبير

أخرىمسائلوعلى،والإهام!الخلافةهسألةعلىخصوضاالفرقبينالخلافووغ--،

القرنبعد،المسلمونوتورعوغيرها.،الكبائرصاحطوهصير،والاختياركالجبر

نتوكا.3هومعتزلة،وجبرئة،وقدؤتة،ومرجئة،وخوارج،وشيعة،سنةبين،شرالعا

تشكالمالفرقهذهأنغير.هعتقداتهاوصخة،وأصالتها،حفهالغبئنتجتهدنرقةكل

بعفونتوسسع.إليهاالمنتسبينقفةاو،رجمالهاضعفأو،السئةعنلشذوذهاجميغا

تركزالسئيالإسلاملأن،غيرهادون،الأربعةالسئةم!اهبفي،يأتيفيما،التوسغ

العاثر.القرنمنذعليها

.37ص،الأقاليممعرفةنيالتقاسيمأحسن.35

بالاسلامتات.متخصصمغرممطمفكر.31

ابنحولأكونمحمدودراسة؟ل.370،!*6المح3!.*كاأ!غهك،2،ب.ء،/لو،ريف..كا4فيمذكورأكونترل.32

.161ص،0791،نفىا،يسربا،مسكويه

.149ع،"الاسلامئةوالحضارةاليوناني"التراثبدويفيجولتسيو.33

!530!ىه،مأطا"ءلمفى،"يييف!يا!ع7ء."لم43.18

بعدها.وما95ص،الصالحلصبحي"الإسلام!ةالنظم)كتابفيالفرقهذهمبادئراجع.35
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الحففئةاوالخفيالمذهب-ألف

وهو.وائليبنبكرمناللاتتيممولىثابتبنن!عنأبوحنيفةالمذهبهذاإهام

عاموتوفي،بالكوفة.م699/ـه80طمحوالىولد.الأربعةالأممةأكبر

وكانتفيها.علووووتلفى،الكوفةفيحنيفةأبونشأ.36بغدادفي.م767/ـه150

بنحفادشيخهوكان.العلموأهلالفقهاءكبارمنالكثيرينيضئمعلمئامركراالكوفة

الصادقجعفرالإماموعنالتابعينعنوأخذ.م737/ـه120عامالمتوفىسليمانأبط

عهدعلىإحداهما،مرتينقاضيىلوظيفةانتدبحنيفةأباإنويقال.(699-765)

بعحقيرض!ولم،الدقيقالمركزوففهذاولكئه.الععاسبنيفيوالأخرى،أهئةبني

يساطوكان،المنصوربأمروشجن،ذلكأجلمنفاضالهد.الجسيمةالقضاءمسؤولئة

وإنما،القضاءرفضهبسببيكنلماضطهادهإنولقال.السجنفيتوئيحتىيومكل

فيهقال.العئاسيةالدولةفيالعلؤيينالىوميله،الأهوئةالدولةفيالعباسئينالىلميله

.37"يكونبماالناسوأجهل،يكونلابماالناس"أدرىإئهالجاحظ

.العراقفيالمهمةمراكزهاكانتالتيالرأيأهلمدرسةرئيص!حنيفةأبوؤنعتبر

فلا،الحديثفييتشذدكانآنه!ك،نقمالنمعندوالقياسبالرأييأخذفكان

منالمستخلص،الهوىعنالبعيدالرأيإلأيقبلولا.الثابتالصحيحإلأهنهيقبل

عغدأصلعلىأصلتفضيلأي،الاستحسانيسفونههايسعخدموكان.والسئةالقرآن

يوافقكماأنخكاتستحسن!أنضانعليهاينطبقمسألةأوحكمهناككانفلو.القياس

الأحكاممنحكماستخلاصوهو،المياساستعمالفيحنيفةأبووتومنعهنه!.

التشرجأسسأهممنالقياسوكان.والسئةالقرآنحدودفيهعئنأصلمنبالاستغتاج

لديه.

*ء

،تلاميذهوضعمنكتبإليهنسبتانهعلى،معئنةكتئاالفقيههذايضعولم

تغلمذوقد.((ح!يفةأيو"هسند،"والفتغفم"والعايم،ا!بر((الفقه"كتمابوأشعصها

عامالمتوفىيوسفأبيكالقاضي،بعدههنواشئهروا،الطلأبهنكبيرعددعليه

.159/4،الذهبمروج:المسعودي536

)الجامعة،العاليالمعلمينمعهدطلأبعلىالقيت،الإسلامئةالنظمنيمخطوطةمحاضرات:دبببطرس.37

.5691-5951،(نيةاللبنا
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الحسنبنومحمد؟"الخراج))كغابللرشيدوضعالذيوهو،38م798/ـه182

المسائلحلهوالحنفيالمذهببهتمئزماوأهئم.3؟م804/ـه189عامالمتوفىالشيباني

.4.التسامحبروحالشرعئة

المالكئةاوالمالكيالمذهب-باء

هنالثانيالمذهبوؤعيم،المدينةإماموهو،أس!بنهالكالمذهبهذاإمام

فيهاوتوفي،.م712/ـه93عامالمدينةفيولد.حميرأمراءمنوأصله،الفقهمذاهب

عنعلوههتلفى.مكةالىحاجاإلأحياتهطواليغادرهاولم،.م795/ـه179عام

مسلم(بن)محمدوالرفري،الرأيالىبميلهالمعروفالرأيربيعةومنهم،بعفالتابعين

واليه.وغيرهم،القارئالرحمنعبدبنوناخ،بالسعةالغاسأعلمهنكانالذي

المحذثينمنالكثيروبنعنهوأخذ،الحدشكاوروايةللفقهوجلس.المدينةفقهانتهى

فيهذهبهنشرواالذينوهم،ءوأندلسئونومغربئونوأفارقةهصرئونبينهموكان،والفقهاء

وأهم.وخراسانوبغدادالبصرةمنتلاهيذمجلسهحضر!ك.والأندلص!أفريقيةضمال

أربعينتأليفهاستغرق.الحدشامجموعاتأولوهو،المعبد()الطريق"الموطأ"مؤئفاته

"ؤطى:أتص!بنلمالكقالالمغصورأن4للذهبيئا"الحفاظ"تذكرةفيجاءعائا.

،الآفاقالىبهولأبعثن،المصاحفئكعب!كقولك!تبنبقيثولئن،كعائاللغاس

.42"عليهفأحملهم

والقيودالشروطوضعفييتصغبولم.الحديثلأهلكزمجممالكالىنظروقد

التيالأحماديثكزتولذلك.حنيفةأبويضعهاكانالتيكتلك،الحديثلقبول

.203-198/2،الإولمضحىفيترجمته.38

.205-203/2،نفسهالمرجعفينرجمته.39

وصبحي؟206-176/2،الإسلامضحى:أمينأحمدراجعوصاحبهالمذهبهذافيللتومئع.4.

الأدبتاريخ:بروكل!نفيالأربعةالسنتةالمذاهبمراجعةويمكن؟213-259ص،الإسلامئةالنظم:الصالح

الثالث.ابزء،بكاالعر

القاهرةالىرحل،دمشقفيوتوفيؤلد.الأصلتركاني.(م1348)تالدينشمس،أحمدبنمحمد.41

.وإمام،ومحذث،مؤزخ.البلدانمنكئروالى

.209/1،إلحفاظتذكرة:الذهبي042
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ءعي
الشافي:فيه.قالصحيحةانهاعلىاوردها

.43((التابين

بعدخلقهعلىالتهحخة))هالك

الشا!ئةاوالشا!فيالمذهب-جيم

نزةفيولد.قريش!الىنسبهيعود."التهأهين))إدريسبنمحمدعبدالتهأبوإمامه

مكةفيالشافيئونشأ.44م819/ـه204عامبمصر"وتوفي،م767/ـه150عام

هراتبغدادوأئم.أنسبنهالكعلىتتلمذ!صالمدينةالىرحلثم،أجدادههوطن

وأضاف،حغيفةأبيتلميذالشيبانيالحسنبنمحمدعنالعراقئينفقهوأخذ،عديدة

وتوفي.م814/ـه199عامهصرالىأخيراووحل.الحديثأهلطريقةالىذلك

وأهلالحديثأهلبينجامغا،الجديدهذهبهونشر،آرائهبعضعذلهصرو!ني.فيها

الضوابطلهحذدالذيالأصولعلمواضع4هبعضهموعذه.بينه!ومقربا،الرأي

والموازين.

الفقه.نروعثني"الأمو"كتاب،"الفقهأصولفي"رسالةالشانيئمؤئفاتأشهر

عبدالتهكتبهاالتيالمقذهةفيوجاء.حنبلبنأحمدهنهم،عديدونتلاميذلهوكان

الإهامأنتعرفكفهاالدنيا":"نائب"حدشكاالمنذوإبراهيمالشيخلكتاب46المشغوق

!ي

اعظمهنانهيعرفونالذينهموقليلون،الإسلامئةالمذاهباحدصابهوالشافي

.47"العربشعراء

الخنبلفيالمذهب-دال

فيولد،الأصلصبطفهو.شيبانبنيالىخئبلبنمحمدبنأحمدإمامهينتي

الصالح:وصبحي؟218-206/2،الإسلامضحى:أمينأحمدراجعالمالكيالمذهبنيللتومخ.43

.215-213ص،الاسلامئةمظ!لا

.320-319/4،الذهبمروج:المسعودي044

.281ص،الإسلاهئةالنظم:الصالحصبحي.45

المساء"."بيروتجريدةصاحب.سابقلبنافئماونائبصحاي.46

ضحى:أهينأحمدراجعومذهبهالشافعينيوللتومنع؟10ص،نائبحديث:رذ!ملاابراهيم047

.218-216ص،الإسلامئةالنظم:الصالحوصبحي؟234-218/2،الإسلام
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جمعجنازتهوشهد،.م855/ـه241عامفيهاوتوقي،8م780هـ/164عامبغداد

:يناديمنادوكانغفير

48حنبلابنلفقدالدنياوأظلممبمحفدلفقدالدنياوأظلم!ب

العلم،طلبفيكثيزارحلوقد،عصرهفيالحديثأهلإهامحنبلابنكان

والشاموالبصرةالكوفةبينبتنفلوكانالعل!ء.وعأشهر،المحذثينأكابرعنوأخذ

فياستقلآنهعلى،عنهوأخذ،كثيزابهوتاثر،الشافيولازم.والمدينةوهكةواين

بشذةوانصف.اقوكلعنهأفىجثم،المعتصمفسجنه،المعتزلةوقاوم،المسائلبعضى

بالسئة،تقئذاالأوبعةالمذاهبأكزمذهبهأصبحبحيث،للرأيومخالفتهبالسئةتمسكه

الذي"المسند"كتابهؤئفاتهوأعظم.49العئاسئةللخلافةودعفا،معتقداتهاعنودفاغا

.فقهيا.هكتمائاهنهأكزحديثكتابيعتروالذي،حديثألفثلاثينعلىيشتمل

المذاهبتصنيف-هاء

فيالبارزينالقانونرجالأحد،محمصانيصبحيالدكتورعنالتصنيفهذانأخذ

كبيرتين:فئتينفيالسغئةالمذاهبوالمؤزخونالأصولئون"صئف:قالوقد،أيامنا

وعلى،هالكالإهامالأولىرأسعلىوكان.الرأيأهلوهدرسة،الحديثأهلهدرسة

وكان،المدرسعينبينوسطاال!مافيالمذهبكانئم.حنيفةأبوالإهامالثانيةرأس

التصنيفهذابأن"محمصانيالدكتووتحفظثم."الحديثأهلفثةمنالحنبليالمذهب

بالنم،التقئدبينالمدرستينهاتينهنكلآراءتترخحوقد،"إج!لئاتقريماإلأليس

.51فيهوالاجتهاد

المذاهبانتثعاو-واو

فيهانجدهاالتيالبلادفيالعئاسئةالأعصرفيالكبرىالفقهئةالمذاهبإنتشرت

.20/5،الذهبمروج:.المسعودي048

!.ول،3لاعط،سهر،،هفييءلم،ء.؟.،،هـ،.،،أألمقى،أى،،ـه"ء.)0لأح،)94070

الإسلامتة،النظم:الصالحوصبحي؟236-234/2،الإولمضحى:أمينأحمدراجعللتومتع.55

.225-218عر،

.421و43ص،1978،بيروت،للملايينالعلمدار،الأوزاعي:محمصانيصبحي.51
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،بغدادفيالحنبليالمذهبسماد.التشئععليهاغلبالتيالبلادباستثناء،تقريئا،اليوم

خصوضاالشافعيمذهبوسيطر،الهجريالراجالقرنفيإلأالعراقخارجينتشرولم

إئاهقاعتهاالذيوالمغربوالأندلسمصرفيالمالكئةوكانت،والمديغةمكةفي

.52الحنفئة

السلطنةتشكلكانتالتيالبلادفيالحنفيالمذهبفانتشر،الحديثالعصرفيأها

الهند.وثماليالوسطىآسيةفييزاللاوهو.الرعيالدولةهذهبوكان،العثمانئة

الشعرقئة.الهندجزروفي،الهغدوجنوكنهصر،فيخصوضاالشافيئالمذهبوانتشر

السعودئة.العربئةالمملكةفيوالحغبلبئ.وأنريقبةوالمغربالسودانفيهنتشروالمالكي

سئيهذهبهكانهاليحل،فشيئاشيئاتتلاضىالسنئةالاخنلافاتأنولبدو

القديمة.المذاهبمخعلفبينوالتكاهلالتوافقعلىهبنيواحد،

فىلأعياا-3

للاحتفالأو،الدينئةالفروضبعضلم!رسةاو،للراحةمخضصةألىلامهيالأعياد

مختلطة.او،زهنئةاو،دبنئةأعيادالىتنقسم،بذلك،وهي.صيزةاومهفةبذكرى

باختلافتختلفوهي.الأزمنةمختلفوفي،الشعوبكللدىمئبعةعادةوالأعياد

الذينلدىوالتقاليدوالعقائد،الطاجوباختلاف،نمثعأتأجلههنالذيالسبب

منكانت،الخاصةوالحياةوالتقاليدالدبنهنهنطلقةالأعيادكان!اوإذ.بهايحتفلون

العباسئيناحتفالاتعلى،العنوانهذانحت،نطلعونحن.الباوزةالحضارئةالمظاهر

والزمغية.الديغئةبأعيادهم

واحنفالإتماهواكبالا-ألف

هأخوذين،خاصبنوعالنصاوىعنبالأعيادالعامةاحتفالاتهمالعباسئوناقتبس

بهتطغمبمااختلطت،ظاهرةوثنئةصبغةالاحتفالإتلهذهوكانت.الاجتماعيبطابعها

هواكبفكانت.والمجدالإلهةإظهارفيالممعنةوالرومالفرستقاليدهنالعئاصيالمجتمع

.394-391/1،الإسلامئةالحضارة:متزآدم.52
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أربعة(861-847)المتوكلهوكبواهتذ.والتظاهرالبذخفيآيةوالأهراءالخلفاء

واالقباباوالمحاملعلىئحملالخليفةوكان.يديهبينالناسفيهاترخلأميال

ائخذجواذاكبوإذا.والقسيئوالأعمدةبالسبوفحولهتسيروالرجال،المحفات

لنفسه،(869-866)المعتراصطنعدم.بالديباجالمكسؤةوالصرليج،الفضئةا!ية

مصرفيالفاطمئودنوؤاد.بعدهمنالناسعلهاوجرى،الذهبحلية،ركوبهحالفي

بريش!حكامميظفلونكانواالذينبالمغربعينأسوة،والشمسئة53اليظفةمواكبهمعلى

والمرضع،بالذهبالمحفىوالخزالديباجهنالفاطمئونفاستعملهاالطواوس!،

والعلم،والبوقالطبل،كوبهمفي،السلاجقةوائخذ.الملؤنةالأعلاموحولها،بالجوهر

رمحعلىترخالمذفبالحريراوالديباجمنصغيرةقئةوهو،54الجزرؤوسهموعلى

الملك.بهاوئظفل

والشعانين.الفطروعيدالنبوفيالمولد،دينيئبطاجتتمئزكانتالتيالأعيادوهن

تبذلكانت،الأعيادهذهكلصوفي.المهبرجانالنيرو،وطنيطاجلهكانومئا

.55ويخرها،وحليئ،وثياب،نقودهن،والهداباالصدقاتوتفر!،الأهوال

الدينئةالأعيافى-بأء

يؤنونالمسلمودنكان،القذيسينهنشفيعهالنصارىدياراتهنديرلكلكانلما

ومننزهاتها،بساتبنهافيالأوقاتأمتعولقضونالأعياد،موسمفيالدياراتهذه

وغريج!،نواقيسهابألحانومبهووين،المعئقةالخموووشاربين،الشعروناظمين،.لاهين

الأديرةفلاوةفيغاياتهمعنبعيدينوالورعالعبزكيكنولمرهبافها...ور؟هباتها..غآدات

تأللشابشتي""الدياراتكغابوفي.وخارجهابغدادداخلمغتشرةكانتالتي

بهافيقيمون،النخلسعفاو،الشجرورقمنمظالآفيهبنصبونللوردعبهوالمظالعيداوالمظفةعيد.53

منذ،سنةأربعينخلال،الميعادأرضالى!رمنسارواإذ،!رملوكعبودئةمنلتحررهمثذكازا،إيامس!بعة

المنازلسطوحوعلىوالطرقالساحاتفيالمظلاتفيفيمون،اليومحفىالعيدبهذايحتفلونزالواوما.سنةآلافثلاهلة

وضرفاضما.

قطن.منوثلاثةحريرمنبخبطمصنوعفسيجه،فيفخش!فوهو،+حجتاريمحم*"!4ال!يهيةمن.54

الاسلاكل،اقذنتاربخ:زيدانجرجيراجعواحتفالاتهمالعباشينمواكبفيللتومتع.55

.689-683/و2
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متداولةكاشطالتيالطريفةوالأخبار،والشعر،والشراب،ا!هوأبوابهنكثير(998

.56وحولهاالدياواتفي

بعيدواسعااحتفالايحتفل،الخلافةأنحاءكلفي،الإسلاهيئالمجتمعوكان

المواكبفتسير،فيهالخليفةودشارك،يسفونهكانوا!كالسعانينيومأو،الشعانين

أحدفي،الوضائفوتظهر.الزيتونوأغصان،النخلوسعف،بالشموعهزدانة

صلبانأعغاقهنوفي،غاليةجميلةثياب!نيمتزئنات،ببغدادالخلافةبقصر،الشعانين

.58الزيتودنوأغصان،النخل57قلوبوبأيديهن،الذهبمن

العنصرة،وعيد،الفصحوعيدالأسرار،خميسفيالنصارىالمسلمونوشارك

واللهو،،الزينةهنالكثيرالأعياد،هذهفي،يجريوكان.59أسمونةالقذيسةوعيد

منالراجفيالبربارةبعيدالمسلمونواحتفل.المختلفةوالمباريات،والرقص،والطرب

بنوع،المصرئونواحتفل.النيرانفيهيوقدونكانواالذيالميلادوبعيد،6.الأؤلكانون

حاهلين،الشواوعفيوأهرائهمملوك!معيسيرونفكانوا،الغطاسبعيد،عخا

اقآكل،عليهزوارقوني،حولهأقاسا،النيلالىوصلوااذاحتى،والمشاعلالشموع

معتقدين!النيلفيمنهمكفيروفيوغطس،والقصفالعزفوالتزموا،والملاهيوالممثهماوب

هذهتكنولم.والعافيةبالمناعةوتمذهمالأصخاء،وتقؤي،المرضىتشفيمياههأن

كانوا،ونساةرجالأ،الناسهنالكثيرينإنبل،والمجونالتهئكمنتخلوالأعياد

وأس:تواريخثلاثةفيالسنةبرأسواحتفلوا.الأئامسائرفيعنهيعفونمافيهايحفلون

ورأس،آبآخرفيبمصرالقبطئةالسنةووأس،الربجأؤلفيوالشامئةالفارس!ةالسنة

ودير،24ص،الثعالبودير؟14ص،ممالوودير،3صدرمالسدير،الديارات:الشابشتي056

...الخ؟46ص،أشموفلأودير؟33ص،مديان

جئار.والجمعجئارةالنخلةلقلبويقال،جذعافيصيريشندلمالذياللئنرأسهاهوالنخلةقلب.57

.138/19:الأغاني.58

،بالاثرعالمحزم،الخنزيرلحملمسالسبعةأولادهامعرفضتيهوديةشهيدة،المكابئينسفرفي،أشمونة.59

والسلخبالقطعقتلةثر(..مق187-242)الكبيرالثالثانطيوخسالامبراطور،واحذاواحذا،فقتلهم؟وأكله

والنار.والزبت

البئاءفليئخذتزتارهعيدجاء"إذا:المأثورةأقىالهمفيورد،الأمطاروقتنيالتزتارةعيدكانلى.6.

.(182ص،التقاسيمأحسن:)المقذصيبيتهفيفليبقيعني،"ضقارة
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والفطر.الأضحى:الدينيةالمسلمينأعيادأكبرومن.مختلفةأوقاتفيالهجرئةالسنة

.6؟الفاخرةواقآكلالأضاحيفيه!تروجوكانت

اومنئةا!ةمجاد-جيم

لنيروؤا

أئناغير.الربيعأؤلفيالفارسئةالشمسئةالسنةمطلععيدهو62النوووؤاوالنيروؤ

شأن،الخراجوجمعالحصادشهرحزيران!نيبهيحتفلونالعئاسئين.الخلفاءوجدنا

ذلكوتأخير،العجمنيروزفيالخراجافتتاحبتركأمرالذي(902-892)المعتضد

الىاعيدثم.63"المعتضدفيالنيروز"ذلكوشفي،حزيرانهنعشرالحادياليومالى

عشر.الحاديالقردنفيآذارشهر

الصدقاتيورعواوأن،شعبئةاحتفالات،العيدهذافي،يقيمواأدنالفرسإعتاد

نيرانولوقد،بالماءبعضابعضهيرك!،والساحاتالطرقفيمتجفعوالشعب،والهدايا

فأخذ.ومجدهأدبهتهمظاهربكلالشعبعلىيظهرالفاوصيالامبراطووكان!ك،الفرح

بحفتهبغدادشوارعيقطعالعئاسيئالخليفةوأصبح،الفرسعنالعاداتهذهالعئاسئون

ويجلس.المشاعلوحملة،بالأبواقوالنافخون،حولهمنوالجنود،الفاخرةالملكئة

السنئة،الخلعقوههوكبارقؤادهعلىولخلع،والكسواتالمآكللهمفيفرق،الناس

هنخاصةبأنابجكابالماءيتراشئونوحبورخفةفي.والناس،ائجاهكلفيالدواهموشز

جرتور،.64هداياهالخليفةووجهائهمالقومبعفكباريبادلقد!ك.ونحاسفضة

نعهدهبماشبيهةوالتروجوالتزيينالتخفيهنمظاهر،بمصروخصوضا،العيدهذافي

.6هالكرنفالعيدفياليوم

.297و289-285/2،الإسلامئةالحضارة:ز!موآدم،182ص،التقاسيمأحسن:المقذصي061

الجديد.اليوم:الفارسئةمن.62

.39/؟.،الطبري630

الىالعتاهيةأبىالشاعرهدئةوفيه!.689/2،الكاكل:والمبزد؟174/4،الذهبمروج:المسعودي064رو

بالعنبر:عليهمكتوبك!ممثوبفيهابرنئةعنكنايةوهي،(المهرجان،أوال!وروزعيدنيالمهدي

يكفهاالمهدفيوالقسساثئماللهمعققةالدنيامنبشي،ي!فن

فيهاوماللدنيااحتقاركفيهايطمعنيثممنهسسالأيأشإئي

.293/2،الإسلاميةالحضارة:متزوآدمبم102/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.65ء
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لعهرجمانا

،الشتاءأؤلفييقعوهو.النيروزعيدأهمئتهفييماثل،الفرسعند،66المهرجان

وكان.نفسهاالقيمةالمسلمونلهأبقىوقد.النيروزمنيوماوتسعينوأربعةمئةبعد

الشتاء.ملابصىرجالهعلىولخلح،السابقالعيدفييخرجمابمثلالخليفةفيهيخرج

يقبلهاوهو،وأروعهابأئمنهاالسلطاناوالخليفةولخضون،الهدايايتبادلونوالناس

منالاثمتاءبوافقهالتبذلالعيدهذاتشظرالناسعامةوكاشا.المئبعةالعادةبحكم

.67المنزلئةوالأدوات،والأثاث،الملابس

مابكلالسئيالإسلامعلىمرتكزةالعئاسيةالدولةزهنالدينئةالثقافةبدتوهكذا

بعقائدهاالخلافةفيةرش!ملاالدياناتسائرمعومتفاعلة،رهذاهبفرقهنفيهتووع

الشديدةالزهنئةأعيادهمالفرسعنوآخذة،واليردئةالمسيحئةوخصوضا،وأعرافها

ظهر،جديدةحضارئةبروافدالإسلامئةالروحثىمئا،واحتفالانهابمظاهرهاالتأثير

عقاثداخزاقهادونبفؤةالسلطةووقفت،والشعبيئالاجتماعيالمستوىعلىأثرها

به.المساسأوالإسلام

الشمستة؟سنتهممنالساجره!ثلاوهو،يحهرشهرفيالفرسعنديقعالمهرجانعيدأناللفظةأصل.66

ول.ح428*لأنيمصكا

.296/2،الإسلامئةالحضارة:متزآدم.67



أ

ربح!وقابح!وولم
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الذفةأهل

بلدفي،لبنافيباثعنيصدروهو،خاضاطابغاالذفةأهلعنالحدي!ثيئخذ

فيبل،الطائؤالتعضبعنبعيذا،القديممنذ،المختلفةالمذاهبذووأهلهيتعامل

وقسمته،علميبطاجفيهمبحثيههرتوقد.الوطنئةوالوحدةالتلاقينحودائبةسعاية

نيالذمئينوهعاهلة،العئاسيالمجتمعفيالذئةأهل!هومبلورةعلىتساعدأكسامالى

السلطنةبانقراضذيولهانقرضت،قديمالذفةأهلهفهومأنفيشكولا.والواقيالمبدأ

التعاملصورمنوصورة،العئاسئةالحضاوةهظاهرمنطهزافيهشكاوإن!.العئمانئة

المخبرتتناولهثل!والصورةالمظهرتيطالالانسانالىالغظرةكانتاكللام،القديمالافساني

واممحمؤلفالىالرجوعيمكنهالموضوعهذانيالتفاصيلهننريذاصيبتغوهن.والجوهر

.2"الذفةأهل"أحكامبعنوان1الجوؤئةقئملابن

هميدف-9

المجتمعفييعيشونكانواالذينوالوودالنصارىهمأصلأ،،الذئةأهل

الملتينعاب!تابالذمةأهللفظينحصرولم.وأمانهذهتهالرسولأعطاهمولهد،الإسعلايحي

والزردستئينوالمجوسالصابئةمثلأخرىطوائفشل!وإنمة،الكبيرتينالممكاوئتبن

.ت!يإو

عنأخذحنبلتافقيفاكان.1350عامتوئي.الررعيبكرأيبنمحمدعبدالتهأبوالدينشمسالشيخ01

تيمئة.ابن

عامبيروتفيللملايينالعلمدارلهطبعةآخرفيونشره.،المالحصبحيالشيخالدكتورالكتابحفق.2

ء1981

يقزونلاأنهممنها،نقاطفياليلاديخالفونوالسامرئون.!.3هى!عء،،يتتمءلمد،.مة44ءييغفىلمء7"ء3.163

؟16
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ساهدون،فهم،الإسلاميالمجعمعصلبفيداخلةغيرطبقةالذئةأهلوشكل

اتجمع،هامشعلى*.يعيشبنفإئهم.الإسلاهئةالدولةفيبالإقاهةالمسلمونلهمعح

منالدودةلهمتتعهدافألقاءعديهورلياجبافا!يقرئب،دائمينضيوفبصفة،تقريبا

وكيرإيحتهبم،،له!جياغممؤفنين،عنهميدافعواأنالمسلمينوعلى،عليه!الجزلة:ح!ية

وففاينطمونها،الشخصئةبالأحوالاليومنسئيهوما،عقائدهملهموتاكين،وهلكهم

.هالمسلمينمنالمفيالذفيئقابلوكان.4الخاصةمحاكمهموأمام،!شرمجهملأواهر

2-ابزية6

السكاوئة،العقاثدواحترهوا،الدينيالتساهحمبدأالراشدونوالخلفاءالرسولإئبع

.7"الدينفيإكراهلا":القاثلالقرآنأحكاممجلىوحافظوا،واليردئةالنصرانئةسئماولا

ويشرائعهم.عقائدهمبحرئةللاحتفاظالحزلةيدفعلياأنالذفةأهلعلىكانألهإلأ
--.....*.-!شص"!.-،-،.!-يسس!!مس-صح

مجلىفرضتإئهاوقيلي.الجهادئرييضةمجنالمسلمغيرتغيئالاعغاقعلىضريبةوالجئرية

.9الأحيآنهنكثيرفيعئهائقلالزكاةتكن8.ولماتجايبلميئغليابزكإةمقإيليالذهئس

ولاالآخرباليومول!باذيؤهنونلاالذين"قاتلوا:فقال،جبايتهافيالاسلاموتشذد

يعطواحتىالكعابأوتواالذينهنالحقدينيدبنونولاورسولهالتهحرمهايحزمون

بعضووغ.الآيةهذهغبرفيجزيةكلمةتردولم.؟."صاضونوهميدعنالجزية

الآخر.وباليومباقهيؤهنونلاالذينالكفارتشملأنهاذلك،تفسيرهافيالإختلاف

هنالفقهاءفن،""صاغرونلفظةأما.عليههئفقالكتابأهلعلىتطببقهاولكن

وسفرالأحبار،،الخروجوسفر،التكولنبسفرأي،بالتوراةالمعروفةالخمسةموسىبأسفارإلأالوحيكتبمن

.(ويخره،التلمودلهم،القدبمالعهدفيالنبوءاتعداما،سفزا23للوود)ببقى.الاشزاعتثنيةوسفر،العددو!سفر

6(اللبنانية)الجامعةالعاليالمعلمينءمعهدطلابعلىالقيتمخطوطةمحاضرات:ديببطرس.4

1956-1955.

لذفي.اولمفيباتلثفتدتيما،إتافيآإئاك:الخيررانلأفهالهاديموسىقال؟206/8،الطبري05

جزئث.المدصةالفارسئةالضريبةعنمأخوذةكلمة.6

.256الآبة،البفرةسورة.7

.363ص،الإسلاميةالنظم:الصالح!بحي.8

آ.ول.3،ثي،ح34في،8!*كه4،373ءلهركهعء".9.54

.29الآية،التوبةسورة.\.
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،الخضوعسوىفيهايرىلامنومنهم،الذذمنشيءمحالخضوعتعنيإخهايقول

غيرهنبأيديهمتسليمهاوعليهم.ذلبغيرفقطلهخضعاي،فلانلأمرصغركقولك

.11وسيطاوبهيل

واطديثالقرآنفيهعاهلنهم-3

الروحيالصعيدينعلىالإسلاهيةالدولةفيممتازبمركزالكتابئينالقرآنخض

العلمفيالراسخونلكن":162الآية،النساءسووةنيوجاء.؟2والدنبويوالاجتماعي

هنالمتعلمينأنيعنيوهذا."قبلكهنانزلوماإليكانزلبمايؤهنونوالمؤهنونهنهم

الذفةأهلمن.القرآنوذكر.بالإسلاميعترفونالحقيقئينوالمؤمنينواليهودالنصارى

علىيأبفلم،الزردشتئونأئا.14والسامرئين13والمجوسوالصابئةدو!لاوالغصاوى

ذكرهم.

الله!لو!سىبمريبمبنايبمبيح))إنما:المجيغيولهبردطالذيئنالئصاريالمرآيطوهاجم

سورةوني.البثليثلعقمدةشجبالآيههذهوفي.؟"همئه!!يررو!كلألعاهإكلمعه

يخفجهاالسويىةوفى."ثلاثةثالعثالتهإنقالواالذينكفر"لقد:73الآبة،المائدة

هوالتهإدطقالواالذينكفر"لقد:المسجئينالىواضحةإشآلية(72و17)الآيتان

يصلب،*لمنجبي!ى،المسيحبصلبالمسيحئينقؤلالقرآنويخالف.(يفرم!جسملا

الاعتقاد!بأدنصبريعقولب،120الآية،ةرقبلا،.لورويموفي.16لمرصلبه!سهإئما

النصارىولااليهودعنكترضىولن":الاسلامجاءأنبعدبحوزلاوالنمرانئةبالوودئة
-*....س.ص!..صصر.."".."---.-ة--.----ح!ع!ص"ح!س!ص--ص!!

.17"الهدىهوالتههدىإنقيملت!تتبعانإلا

.252ص،1982،بروت،المعرفةدار،الجلالينتفسير.11

-65-47-46الآيات،والمائدة؟139و136الآبتان،والبفرة؟95الآية،الشررىسورة.12

66-69.

الحج.سورةمن17الآيةكل،واحدةآيةفي.13

.9وه87و85الآيات،طهسورةفيالسامرممتما014

5171الآيةالنساء،سورة.15

."لهمض!بهولكن،صلبوهوماقتلوه"وما:157الآيةالنساء،016

.25ص،الجلالينتفسيريزيدكما،"ضلالعداه"وما.17
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بينما،للموهنينهوثأقربالنصارىوجعل،والنصارىدو!لابينفزق.القيرإنأنإلأ

الغبفالمؤيمئينكادلياهثازلهمهنوضبرهامكةسدربي،،.نيأل،لهممجلإاوةأشدصاليهود

تاثيرياتذينيالحقلنطواليهودئةالنصرانيةعنالاسلاملاختلافوكان.وحاربوهعول

سورةمن57و51الآيتانالاجتماعئةالناحيةعالجتالتيالآياتوهن.الاجشماعيةالحياة

أولياءوالتصاوىاليهودمنالكتابأهلاتخاذعنالمسلمينالقرآنيغهىحيث،المائدة

فيالذفةأهللدستووأساسماأصبحعامهبدأ،المذكووة57الآيةوفي.حلفاء91أي

يطعئوالاأدطثبرطالمسلمينولاءفييدخلونالكتابأهلىأنوهو،الإسلاهيئالمجعمع

"."--
القاصرعلىالوصيكإشرافضعيفشخصعلىيشرفالذيهووالوفي.الاسلامفي

تجوز،لاالتحالفبمعنىالولايةكانتوإذا.ذلكوغير،المرأةعكلىالوليوالرجل

الفقهاء.2.بهيسفمهبدأوهو،المسلمعلىالكتائتسليطيجوزلاأنفأحرى

حئله:كلقضتعطص!نااوهعاهذاظلمهنألآ":خيرادالذمئينالأحاددثوأوصت
.."....--.-----."-.!"س--صص.-"ء.-.شسى-..-"--.

المسلمينمنزلةالمعاهدينتنزللم،عينهالوقتثنيولكئها،.."إل!ميإههيير2حجيجه

رمضانزكاةأنحدش!فيءاجومي"؟إ!حلاديةف!صئالمعاهدديةوجعلت،أئفسهم

مكاناالذفةلأهلتفردالتيالأحاديثكزت.21نيده-اعملادونا!لفينعلىهفروضة

.22بالحسئىأخذهموتطلب،خاضا

بهمأقىولتجدنأشركواوالذيناليهودآمنواللذينعداوةالناساشدلتجذن":82الآية،الماثدةسررة.18

الجلالينهوتفسير؟"يستكبرونلاوأتهمورهباتافتجينمنهمبأنذلكنصارىإئاقالواالذينآمنواللذينموذة

.159ص

ومنبعفبىأولياءبعضهمأولباءوالنصارىالوردث!خذوالاآمنواالذينأيهايا":51الآية،المائدةسورة.19

القرآنلدصةالسببيعطي،153ص،الجلالينوضسير."الظالمينالقومتهديلااللهإنمهمفإئهمنكميتولهم

الكفار.يوالونالذينالمسلمونبأنهم!الظالمين"القومويفسئرالكفر".في!لائحادهم:بقولههذه

دبنكماتخذواالذيننئخذوالاآمنواالذبنأبهايا":موالانهمبزكالمؤشينالقرآنأمرالذبنعلىندذ57والآية

أولياء...".والكفارقئيكممنالكتابأوتواالذبنمنولعتاهزؤا

.1956-1955،مخطوطةمحاضرات:ديببطرس.2.

ء401/4،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجمء21

.185/2،نفسهالمرجع022
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المجتمعفيهعاهلقهم-4

الخلفاءولمعاهلةالقرآنلكلامبالنسبة،الذئةأهلبحقمجحفةأحكامظهرت

لسانعلى،23التوحيديحئانلأبي"والمؤانسة"الإمتاعكتابفيجاء.لهمالأؤلين

يبدأودن؟وهل؟الذفةأهلعلىيسلمهل:وقالوسأل":24العارضالتهعبدليأالوزير

هذاعنسمئلالعزيزعبدبنعمرأنفحكى،حاضراالداودفيالعختري!أبوفكان

فأضقغ:وجلعرالتهلقول،يبذاوابأنبأسولا،السلامعليهميرد:فقال،بعينه

وضمئر8الخيلكوبومنعوا،خاصةأقلاءارتداءفرضوتد.25((سلاموقلعنهم

مة-وجرت.عزهنالخيلكوبفيلمااعتبارباقذلكالفقهاء

صرالى،هنهاالمتداعيوترالكنائس!إنشاءجوا4وفي،الأجراسكقرالدينئةالشعائر

وققذههرقئهودوجة،المجبمعوضعمعتتفاعلالأدياننظرةوكانتقيود.منذلك

المختار،اذباا!ظاهتيازالأ!س!ما!فحظ!ود.العامالاتني

فيورد.خاصةعلاهاتغيرهموألزهوا،هبهموالخلافالايماناوالمسيحبون

حملاللامؤمنينإلزام"عنوالنتحتترمبررج"الحكموأنظمةالأديان"تعذدكتماب

بينتثبيتهاوأعادوثئتها،1215سنةلاترانمجمعالعادةهذه"استهل:"ممئزةضعارات

.اليهودالإلزامشملوقد.ملكئةمراسيموتسعةكنسئامجمغاعثراثنا137.و1215

فييشكلوكان.اللاهؤمنينهن.ويخرهم،والمسلمين،والهراطقة،والبغايا،والمجذومين

كافةالمسيحئينصرنرلعملئةلإنجازأساسئةوسبلة-نادروهذا-بصراهةتطبيقهحال

المعقولوهن.فجهافختلف،العباسيةالدولةفيالقيودهذه!ا!سأأما.26"المجتمععن

التارلخئةالظروفحكتوقد،بيزنطيةمعبالتعاونالذفةأهلائهامقضيةتثارأن

الخلفاء.معهستمرصراععلىالامبراطوريةهذهتكونبأنالجغرافئةوالأوضاع

.م9010/ـه400حوالىثوفيمحمد،بنعلي.23

البويهي.الدولةصمصاموزيرلعله.24

.253/2.بلات،بيروت،الحياةمكنبةدار،والمؤانسةالإمتاع025

العصرمجتمعاتنيالقيودهذهمثلوبقيت.169ص،الحكموأنظمةالأدبانتعذد:قىمجورج.26

علامةبوضعالوردفيهألزمقائوتاعشرالحاديلوش!أصدر،عشرالخاهسالقرنقي.النهضةمطلعحتىالوسط

1369ممنة:مطبعيخطأالكتابوفي.42ص،التلمود:خانالإسلام)ظفر...غيرهممنتمتزهمأكغافهمعلى

الأطوار(.ضيجطملكاوكان،1483و1423بينحكمعشرالحاديلوشررلأن،1469تقرأأنجب
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ائهمهممئنوغيرهموالفرسالأتراكالعئاسيالعصرفيساد،ثانيةجهةومن

لإسقاطيسعونفراحوا،العرثلأالعنصبرحسابعلىالدولةبوظاثفبالاستئثارالعرب

حداهممماذلكيكونوقد.لهالمعرينالاسلامعنالمدافعينطهربالظهورخصومهم

،الدولبهاتمرماكعيراالئيالتعضبيةالمراحلوهنالك.المسلمينبغيرالتنكيلعلى

الإسلامأئمةبينمنوحدهحنيفةأبووأ".دينيأساسعلىمنهاالقائمةخصوضا

وواعلىاص،!اديئظويدف72*واعتبرذمياكلالذيابعداالأرقي

.8أحمد

5-وظالفهم

إنهفقالوا،الوظائفتسفمهوحقالاسلامئةالدولةفيالذفيهكانةالفقهاءبحث

سلطاتعنصادرةعليالأوامرمغفذافيهايكونالتيالوظائففيالذفيتعيينيجوز

وزاوةالوزارةمنالنو!هذاوسضوا.الوزارةحتىالوظائفهذهعلتمكا،إسلامئة

بالأمر،مفوضاالموظففيهايكونالتيالوظائفمنوغيرها،التفويفوؤارةأما.التنفيذ

سمامية،مراكزتبؤأواالذفةأهلأنإلأ،عامبوجهالمبدأهذاطبقوقد.للذفيتجوزفلا

وا!ثاوشه،،وغآول،افجصتهو،29وابطأى!ث!خناكف،انحايةبثقةوتمئعوا
صر..

المسيحئين،اساقفةيجالسواانالعئاسئينللخلفاءطابهاكميرا.اسرارهوكاتمو
ص!ث،

يمطلع،المسيحئينكلفالمغصورإنوقيل.يناللىفيويغاظروهم،ويحاوروهم

.30!اصاو،الحياةقيدعلىالباقينالأموئسمراقبة،خلافته

.257ص،الحكموأئظمةالأديانتعذد:قىمجورج.27

مواضهفي(774-707)الأوزاعيالإماميفرقولم.365ع،الإررمتةالنظم:الصالح!بحي.28

محمصاني:)صبحيأحراربأكمالذقةأهلووصف،وال!سامحوالرفقالعدلرائدهوكان،وذقيم!نمبينالدفاعتة

.(73-70ص،بيروت،للملايينالعلمدار،الأوزاكل

بنجبرائيلبنجورجيسفطلب،معدتهمنالمنصورشكا،(765)بغدادبناءمنسنواتثلاثبعد.29

(،.لو.!**،ح83ء4أء*ىفالخليفةلدىكبيرنفوذلهحب!أفجغديسابور،مدرسةأطئاءرئيسبختيشوع

.(342/8،)الطبرىبختيشوعبنجبريلالرشيدطبيبوكان.للكه3فىدءدر،ءةء".20"2؟ا

،.لهلأء3،ى*،ح4ءع4أع*د37فىلهر!كا!زيع5".03041
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هماضطهاد-6

لقيهالذيالتضييقاوالاضطهادبعضهسؤولئةأنفسهمالمسيحئيننحملأنيمكننا

ملاحقةمنهمولطلبون،وعمالهالخليفةالىيلجأونبعفمتنفذيهمكانإذ،هفنهمأبغاء

الطاثفةداخلالنفوذوراءسعئاأو،انعخابئةأوشخصئةلأسبابالدبنفيإخوتهم

شهلوفاأوشهلابنعيصىالطبيبالشكاسالسئىالتصزفهذاويمثل.31وخارجها

سعىهذاصعىفإن.المنصورعندبختيشوعبنجبراثيلبنجورجيسخلفالذي

لغايات،ويحبسهم،مكانتهمهنوشال،والأسماقفةالمطارنةليعاقبالخليفةلدى

.32بهاوشصزفأموالهمعلىيدهوليضع،شخصئة

الفاطيالتهبأمروالحاكم،المعوكلالذفةأهلعلىتضييقاالخلفاءأكثرمنوكان

الوليدبنخالدوعهد،33المقدسبيتلأهلالخطاببنعمرعهدعنثسذااللذان

بمدالفنشأةكنائسهمبهدمفأمر،النصاوىاضطهد،هثلأ،المتوكلفإن.لملشاملأهل

كالصلبانالدينيةشعائرهمإظفاروعن،العاهةوالاطلالوظيفةعنونها،الإسلا

يرتدواانعليهموفرض،!ضمنشياطنصورابوابهمعلىوجعل،وت

ر:!قيتينلباميىيرئعواؤن،خصووهمالزناريشدواوان،العسلئةالطيالسة
----"------بجصب7-.-س---"--سص.---":صص

كتاليبفيالغعلمو.الاخرىلونصرالواحدةولون،الثوبلونتخافان

.34المسلمينقبررتشبهلئلأالأرضقبورهمنجب!مويةايرالمصنقق!

منعأسبابمن،انذاك،النصاوىاعتمدهاالتيالدينئةالمظاهركزة-نت

.3المتقشئفهالإسلاموجهنيهتعاظمةتبدووهي،لهاالخلفاء

ال.لو.،*ء)3ء43في4د*عأر!73أء4!لءد"ه".14-ا8"ع2!ص25راجع.3ا

الأطتاء،طبقاتفيالأنباءعيون:أصيبعةأفيوابن+،.لم،أ،لمله".23-25فطخبرهراجع.32

.185ص،1965،صوت،الحياةمكتبةدارمنشورات

الزائف""بالعهدونعتهالخطاببنعمرالىالمنسوببالعهديزبكابراهيميوسفاللبنافيالموزخشك.33

منالمؤزخينومن.(12ص،المقذمة،1983،بيروت،خاطرلحددارمنشورات،اصطفانحبيب:اسطفان)شيد

.(681-680ص،12،1909مالمشرقمجلة،شيخولويس)الأبتاربخياثابتتزولرهبأنعزم

.196و172-171/9،الطبريراجعللتومئع.34

منوهو،(م836)المعتصمعهدعلىزائزابغدادجاءعندماالنوبةملكابنجرجسمظهرراجع.35

وعن.ثالثصليبالأخرىوني،صولجانه!يوفي،شمستهعلىآخروصليب،تاجهعلىمذقبصليب:اجعاقبةا

،(المسيحيينعلىمحزقاالجواد)كانجوادعلىأسقفوأمامه،الصلبانأيديهموفينوبئرنفئيانيسيروثمالههينه
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كتضييق،والعئالالوؤراءقبلمنأحيائا،،المسيحئينعلىالتضييقواشتذ

يكونالمجعفزاوأخاهالفضلفإن،المتسامحيحيىموتبعدالنصاوىعلىالبرهكئين

رمنع،خراسانفيوالدياراتالكنائص!الفضلخربوقد،والدهمامثلمغسامحين

القاضيوشزع.36نيم!سملاجواهحشثعابهالأبيفلئلأباللودططلاءكنائسهمهنالغصارى

المظاهرباللباوالذفيابينالتفريق"))الخرا.كتابفي،37يوسفأبو

التشرجلهذاوليس.38والبرامكةالرثميدحكمظلفي،798و786بينالخارجئة

،1056عام،السلاجقةواستأنف.الإسلامئةالمبادئفيولا،القرآنفيأصل

.39لباسهمعلىخاضةشاواتوضععلىالنصارىوأجبروا،المتوكلبمبادئالعمل

ذإ،فيهامنهخيزاالعباسئةالخلافةقبلفارسبلادفيالمسيحئينوضعيكنولم

للبيزنطئين،الطبيعئونالحلفاءهمفارسمسيحعيإدنتقولقوئةشائعةهناككانت

حاهيدوفانفسهيعتبربيزنطبةامبراطوووكان.الشاهنشاهاواطوكملكوأعداء

.4الاهبراطوردةخارجالنصاوى

الععاعى،العصر.الذفةأعافاحكفانصدأنلناجازإن،وبالنتيجة
سب..

فإن.والخلفاءوالعهودالأوضاعبحسبوالرخاءالشذةبينمترخخاكانوضعهمإنقلغا

الأبمعنظرناوإن،مظاهرهاسوافيالاضطهادلغابدا،قامممنظارخلالهننظرنا

عهدعلىحقيقبئلإضطهاديخضعوالمالمسيحئينإنقلنا،فييههوويسجانالدوهنيكي

.41جدانادزاإلأالعئاسئين

والمعرولهت.(.آ.ول3)5،لاح43ء4(ء*37343ء34ءلهرفى.ء79)الذهبمنالصلبانهذهكلصليتا.بيدهيحمل

واكتشافالروحيالتعتقومع،الزمنمعك!يبزاخفت،بيزنطيةعنخصوضاالمأخوذةالعظيمةالدبنئةالم!رمعاتأن

.(،5،.لإأ".97)صلواتهمنيأصواتهميرفعونالمسيحئونكان!ك.الذات

.4أه،فى50له!.36

لثلاثةالقضاءتوئى.798عامبغدادفيوتونيالكوفةنيؤلد.الأنصاريحبيببنابراهيمبنبعقوبهو.37

الفضاة.ي!افوذعيوالرشيد،والهاديالمهدي:خلفاه

،54!ي.ه".38.46

ولحأ4اح!ط!س!،م!*ألههـ45ء3هـهح9621،".93.382

.ي!ةه،ه".4.376.

.ل.ول.!"2*،ح43،فيةء*هك3734ء،"فىءول.752:.4ا

،،لوح4غكأ4ولحة3"*ء"*غ4غ4حلا"3غ"*!*حآ*633أ!ملاه3.لماء83حا338*كاكا*أ4ح8،*ع*ل!7غ*ة(*6)ح

!آغاغ9لما،أ*ى.")
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الذمم!(9.2-892)المعتضدحكمتحتالذئةأهلأوضاعحسن!اوقد

على(908-902)المكتفيابغهوسار.لمساعدتهواختارهم،بهمووثق،فضلهم

يفضلونكانواالمسلمينأن(868-775)للجاحظكلامهنوستشف.42خطاه

حضاوممئما،بتضاؤلمه!اؤإيشعرونوكانوا،واليهودالمردكعينعلى،الواخفي،المسيحئين

بدتوهكا.43والغنىوالفنونالعلومدار،البيزنطئةالامبراطووئةهذهبعلىلأنهم

ايفلآلة،هنهمالكمابأهلوبخاصة،الذمئينالىنظرتهافيمختلفةالقرآدنأحكام

أهلتجادلوا"ولا:بالمسلمينتساوكادتالعنكبوتسورة.الأربعينالسادسة

وانزلإليناانزلبالذيآمناوترلواهنهمظلمواالذينإلأأحسنهى"لاالأالكت!!

.إمسلمونلهونحنواحداوإوإلهنا

.،ه"!ي."".118ع42.23،4

،"ولصأصأم!ء8ء5حررةءي!ءل!!ء!".54،*أ،ه!ي.".43.95





وفي

الآ

تحديده-

الحروبالتولد--الرقيقأسواق:هصدره-2

الإسلاهيالمجتمع-فيوالحديثالقرآنفي:وضعه-3

الغدبير،المكاتبة:أنواعه-تحديده:العقق-4

الحضاوئة.الرقيقهترلة-5
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الرليقتحديد-1

الببودئة.واصطلاخا،؟مثلا(1القلب)رئةواللينالضعفهو،لغة،الرن

ولقاذأرقاء،علىأيضايجمع!ك،والجمعللواحدويستعمل،المملوكهووالرقيق

كذلكيكنلمفاذا،2ينامعئيوأبواههومملوكاالعبدكان.،وإذاورقيقةرقيقاللأنثى

هنمأخوذوالمن."مملكةعبيدولكتاينبعبيد"لسنا:الأصمعيقال.مملكةعبدفهو

.3الملكوهيالقنبة

ئباعوالاسلامالجاهليةفيالرقيقوكان.4الحكيبالعجزالرنالإسلا.بمفقهاءوحذد

الأسهم،علىويقسم،رقابهتختمبحيثوالابل()الماشيةكالساممةولعاهل،كالسلع

خمسيؤخذكانفقد،!الأالرقيقكانولما.مشروطغيرتصرفاأسيادهبهويغصزف

.هالمقاتلينعلىالباتيوئقسم،العامللصالحالأسرى

2.-صر؟

التالية:المصادرأحدهن،عادة،القيقيتوفركان

رقيقرحيمورجل"او،العينوئدمعالقلبنرنفإئها":مثلآ،الرسولأحاديثفيالمعنىهذاوردماكثيزا.\

.(287-286/2،النبوئالحديثلألفاظالمفهرس)المعجم"القلب

وأقئة.أقنانعلىئجمعوقد،والمؤئثوالجمعللواحدبالكعهمرالين02

.314/9،العروستاج.3

.(287/2،المفهرس)المعجم"رقيقفهوعجز"ثمالحديثفيورد.4

اللبنانئة(،)الجامعة،العاليالمعلمينمعهدطلابعلىالقيتمخطوطةمحاضرات:ديببطرس.ه

173



العئاسئةالحضارة174

الرتقيأسواق-،ألف

صسص

وكان.الشعوبمنغيرهمعندازدهرت!ك،العربعندالرقيقأسواقإزدهرت

وهيزاتهم.ههارتهمودبرزون،الأرقاءعرضفييتفئنون6والسماسرةالنخاسوناوالتخاو

اشيريفقد.الدنانيرآلافثمنهوبلغ،العلنيبالمزادبيعبعضهمعلىالطلبكزواذا

ئسغىشاربغدادفطوكان.دينارألفوثلاثينبستةالموصليابراهيممنجاربةالرثعب

موظفالحكومةقبلهنعليهاوشرفالتجارةهذهيراقبوكان."الرقيقداررا!ث"

.7"!!تهصساوقيق

التوالد-باء

وتسمى،أولادهايسترقلاأمةهنحررجلتزؤجوإذا.رقيقايعذالرقيقابنكان

الأهةوأصبحت.حياداممابيعهالهيحقولا،الجاولةهنزلةفوقوهنزلنها،ولد""أم

الرجلكانواذا.الجاهلئةنيكذلكالأمريكنولم،الإسلامفيزوجهاوفاةبعدتحزر

نأللرجلويمكن.فقبولالعبهس!أها،أهةعلهايتزؤجأنلهيحقلا،حزةمنهتزؤخا

.8الحرائرنرجاتهمعالإماءمنلهطابمايمتلك

عليهأسبغهاجديدةبحقوقوتمئعه،الرقيقتكاثرفيوحجمهالتوالدأهمئةيبئنوهذا

الإسلاهي.الشرع

-اىوبجم

ولو.الرقيقمنفهو،أسيزاوخمنكل.للرقيقالأومحالمصدرالحروبكاشكا

أثروعلى.ودوابهموأراضيهمبيوتهمهثلللفاتحينهلكاأهلهاغذبأسرهامدينةوقعت

.79/1،الإسلامضحى:أمينوأحمد؟1955-9956

.(287/2،افهرس)المعجم،!سماسرةنسضىالرقيقنبيعونحن5:الأحاديثبعضفيجاء.6

.84-83/1،الإسلامضحى:أمبنأحمد.7

.82-80/1:الإسلامضحى:أمينوأحمد؟6و5الآيتان،المؤمنونوسورة؟3الآية،النساءسورة.8

ئنكحلا"و"معتقةفيمنهأمتهولدترجلأيما":جاهحيث121/1،النبريالحديثلألفاظالمفهرسوالمعجم

."الحزةتشاءأنإلآالحزةعلىالأمة



17ءالرقيق

الأسريكثر،هيلادئة837عامالروموملكالمعتصمبينةروه!شملا9عغورئةهعركة

فيالفقهاءواختلفت.\للسرعةعشرةوعشرةخمسةخمسةالرقيقعلىنوديبحيث

ومنهم،ج!عةواعترضت،ذلكبجوازجمهورهمفقال،العربالأسرىاسترقاق

.\؟"الاسلامفيصممنعلىسبأ"لا:الخطاببن.عمربقولمخخين،الشافعي

الاسلاهعةالبلادسواحلعلىئغيرونالسواء،على،والمسلمونالمسيحئونوكان

أساطيلفهاجمعت.الرقيقأسواقفيودبيعوهم،الكفرةعلىليستولوا،والمسيحئة

ثم.الميلاديالتامحالقرنقيالإيطاليةالثغور،وصقفيةتونسهنومعظمها،المسلمين

المدينةضواحيونهب!،روميةأسواوعلىأسرفتحتى846عامالزحفواصلت

علىالاستيلاء849عام،مجذدا،حاولتثم.وبولسبطرسالقديسينكنيسني

البابا،مباركةبعدالمئحد،الابطاليالأسطولفقابلها،الغربفيالمسيحئةعاصمة

المسلموناخرج884عاموفي.الفاتيكالنقصرفطالواقعةمن!رفائيلوصؤر.وهزمها

،876عام،روهيةهذدواأنالى،تغقطعلمعليهاغاواتهمأنغير،كفهاإيطاليةهن

050.25)حوالىمغقوص2.ره..هقدارهاسنوئةجزيةلهميؤذيأنالىالبابافاضطر

اجتمعتحتىهبهذاالحالودات.ووهيةعلىالإغارةعنيكفوالكي(أهيركلدولار

وهزهت،والجنوبئةالوسطىإيطاليةومدائنوالمانيةبيزنطيةواهبراطوويالباباتزات

فيالإسلاميةالفتوحعصر،بذلك،وانتهى.(916)كرجليانوضرعلىالعرب

.12للعربملكاقصبحالبلادفيهاكادت،عاممئةداموقد،إيطالية

علىالرقيقمنهايتدفقأخرىأيوابهناككاشكا.الثلاثةالمهخةالمصادرهذهوعدا

،ل41بدلوقيفاومصروتركستانأفريقيةبعفعغالخراجكتأدية،الإسلامئةالبلاد

ويذكر.13عليهمالمفروضةالجزيةبدلأولادهمالبربرمنالذفةبعفأهلوكإرسال

.الصغرىآسيةفيمدينة.9

.69/9،الطبري001

.382ص،الأوزاعي:محمصافيصبحي.11

المتوسئط"البحربلادني"الإسلامعنوانتحت،280-277/13،الحضارة!ة:ديورانتليل.12

(649-1071).

.541/2،الإسلامياقذنتارلخ:زيدانجرجي.13



العئاستةالحضارة976

المسماوقيقهو"أثراأقلآخرهصدزا،"الجواوي"كتمابهفي،النورعبدجبووالايهتور

الأرفاء((41.بيعوتبيعه،القراهطةجماعةعليهتستكابكانتالذي

3-وضعه

هرتبةدونولضعه،ضهضيئايحسبهعالمفيمعاهلتهوطريقةواقعهالرقيقبوضعنعني

بمعناهاالإفسانئةصنوالأالحرئةوها.إياهايسلبهاو،حرئتههنفيحذ،العاديالافسان

عموفا،تطئقلاالبشزيةالمجتمعاتكانتوإذ،ودنياديعاالإسلامكانوإذ.الأصيل

القرآنفيالرقيقوضعاس!حبنأنرأينا،ونواهيهوأوامرهالدينمبادئ،بقدرإلأ

علبهيكونأنيمكنكانماوكل،واقعهعلىلنطلع،الإسلاميالمجتمعوفي،والحدشكا

سويا.تطبيفاالدينهبادئكبقتلو

واطديثالقرآنفي-ألف

الحز:قيمةدونهيالعبدتيمةأنالىيشيرهاالبقرةسورةهن178الآيةفيجاء

والأنثىبالعبدوالعبدبالحرالحزالفنلىنيالقصاصعليكمكغبآهنواالذينأئها"يا

:تقولإذ،نفسهاالسورةمن221الآيةفيالمعنىهذانتبئن!كه"..هالخبالأنثى

."...الخ.هشركهنخيرهؤهنوتغئلامشركؤ...هنخيرهؤمنة"ولاهة

يسمطعلماذا،المسلمعلىبأسلاآنهالنساءسورةهنوالعشرينالخامسةالآيةوني

حذنصففحذها،بفاحشةأتتوإن.مؤمنةبأهةالاقترانهنحزةبمسلمةيقزنأن

هافينالمؤهناتالمحصناتينكحأنطولأهنكميستطغلم))وقن:لشأنهاتصغيزا،الحزة

المحصناتعلىهانصففعليهنبفاحشةأتينفإن...المؤمناتفعياتكمهنأئانكمملكت

بتسديدإلأمعلومهوكما،الإسلامفيمحدودابالإماءالزواجيكنولم."العذابهن

محخدسورةهنالرابعةوالآية.(السابقة)الآية((أجورهن"وآتوهن:عليهالمتفقالأجر

اسلفلإلةتجمواو،بدلبغيرالتحريربينالمسلم،ذلكبعد،وتخئر،الاسترقاقالىتدعو

فشدواأثخنتموهمإذاحئىالرقابفضربكفرواالذينلقيتمفاذا)):وتحريرهالأسير.

."7فداوإفابعدمنافإفا،الوثاق

.28-27ص،الجواري:النورعبدجئور.14



977الرقيق

كالآيةبحسسالأوفاء،المسلمينأوصتالتيالآياتهنالقرآنيخلولم

واليتاهى،،القرىوذي،الوالدينمعجمعتهمالتيالنساءسووةهنوالثلاثينالسادسة

"ائ!:قولهالقرآنتعاليمهنالأرفاءيناسبهاخيركانوربما.وغيرهم،والمساكين
!ئ

أمة.أهتكمهذهإن"و،16"بعضأولياءبعضهموالمؤمناتالمؤمنون))و1"هإخوةالمؤهنون

فىقكلوتزيل،واحدحكمتحتالمسلمينئحعالتيالآياتهنوغيرها،17((واحدة

بينهم.

علىالإسلامفيطرأالذيبعفالتحسنالىتشيرفإئها،النبؤيةالأحاديثوأئا

"ا!قض،:الوداحخةفىله".خيرأ.النبىأوصىفلقد%ةمعامله

وفي،نفسهاالخطبةفيقال!ك،للمسلمينإخوةوجعلهم،18((أوقاكمأئخكث

مجد،لفظةفىاحتقا!س!االمسميرى!لولكي.؟9"انحم"الحعمدحععضااخرحد

عبديأحد*"لاهاثعابهحديثنيوقال.20((التهععمد":الرسولقال

يحق،الصلاةولشهدالمساجديدخلأنللعبديحقوك!.21"وفتاتيفغايوليقلوأهتى

نأالنبيعنوروي.22"التهمساجدالتهإهاءتمنعوالا)ا:الرسولقولهنذلكللعبدة

الأحادشط:وهن.23"عبدهوجلد!رفدهومخ،وحدهنزل))هنبنظرهالناسشر

.24"هتلاعبادتعذبواولا،فلتبعهيرض!لمومن،فليمسكهوقيقهرضي"هن

لعفكماللهوائقواأخويكمبينفأصلحواإخوةالمؤمنونإنما":الآيةوكال.\.الآية،الحجراتسورة.15

إت!،الناساىلها):الرسولقالطحيثالوداعحخةخطبةنيمرذدالقولهذاأنالىالإشارةوتجدر."ئرخمون

،بيروت،صعبدار،والتبيين)البيان،منهنفسبىطيبعنإلأ،أخيهماللامرئيحلولا،إخوةالمؤمنون

.(229ص،1968

571الآية،ال!وبةسورة.16

.52الآية،المؤمنونوسورة،92الآية،الأنبياءسورة.؟7

.287/2،النبويالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم018

.؟14/4،نفسهالمرجع019

والصفحة.المرجعنفس.2.

.114و111/4و121/1،نفسهالمرجع021

.123/1،نفسهالمرجع022

.230ص،1968،بيروت،صعبدار،والتبيينالبيان:الجاحظ023

الته".إماءتضرئن"لا:122/1،المفهرسوالمعخم.231ص،نفسهالمصدر024
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منللأسيادهاهعوتتنافي،العبيدعلىالحرصفيتبافيأبوالالأحاديثنيووود

؟عبدهجاع،خضى،قغلمن"القائلكالحديث،فيهمحقوهن،عليهمدرجات

"لا:هثلذلكيناقيضهاالأحادشافيأنخصوضا،25"جدعناه،خصيناه،قتلناه

أحاديثفيونرى.27"نصفهأرنفقد،أعةتزؤجحزو"ا!ابالعبد"62.الحزئقاد

،سئدهإذنبغيرالعبدنزؤفيإذا"وإلأ،عبدهزواجعلىالسئدموافقةوجوب،هكزرة

فالطلاق،ينكحأنلعبدهأذن"هن،ولكنباطلأ((82"نكاحهوكان،عاهزا"كان

.30الأهةزوجتهليطفق،ثلاثلا،تطليقتانهغاوالعبدالحزوتكفيالعبد"92.بيد

الغاقمالانسانهذاالىبعدلنظرتالغبؤيةالأحادشكافإن،ذلككلوبعده

وأخلمى،فراثفالدينعلىحافظاذا،الآخرةفيبأجرينفوعدته،والحرئةالحقوق

شصححق%بؤذيالذيالعبد":القولهذاتكراؤافورد،لسيدهوالنصحالخدمة

الفقراء!عفدالتينالأدبكلوهوا!طيتوافقهوقفوهو.3"اانأ!ض

حتمئةلهموتؤكد،الظالمينالأغنياءتتوغد!ك،السعيدةبالآخرةوتعدهبم،والمحروهين

التراممكا.جسدهمبفناءالترابئةامنياتهمزوالبعدالشقاء

الاسلاميالمجتعفي-باء

كاشأبحبثالاسلامنيالرقبقوكثر.قيمتهباختلافتختلفالرقيقأسعاوكانت
صى

دوهتاالعبدقيمةلحقتحتىسيقوتدئى.الآلافهنهتحتويوالأغنياءالأمراءقصور

،924عام،حبشباعبذاوكانمولصاح!الاخسثايديكافوربيعوتد.واحذا

قال.المراتبأعىبلغحتىالرقيقشأناوتفع،وبالمقابل+32ديناؤاعشربثمانية

.914/4،النبوممطالحديثلألفاظالمفهرسالمعجم025

.111/4،نفسهالمرجع026

.286/2،نفسهالمرجع027

.108/4،نفسهالمرجع028

.111/4،نفسهالمرجع029

امرأةالعبدطفقو"إذا،"نطليفنانالأمة"طلاق:جاءحيث158/4و122/9،نفسهالمرجع030

.!علبهخزمتفقدنطلبقنبن

.109و108/4،ورفسهالمرجع031

:جهجوهاقنئيقال.85/1،الإولمضحى:أمينوأحمد؟297/1،الإسلامئةالحضارة:متزآدم.32



179الرفبق

وافصورالسفاح:ثلاثةإلأالحراثرأبناءمنالعئاسبنيخلفاءهنليس":الجاحظ

ودهاءالعربنزلأنننالجواريلحقثوقد،الجوارممطأبناءكفهموالباقىن،والأهين

.33"العجم

العرفياسقرقاقالعباسئونوكره.العربصرمنالرقبقمنالساحقة!غالبئةوكانت

،الغلامنعمإئك"أها:صفيدم.المغصووقال.الاعاجملحيهوفضلوا،الحز

حيثفاذهب،التهعافاكاخرج،خزهييخدمعرئقصركلأيدخللا،ولكن

.3ا!"شت

فيأيضاالحقواليودللنصارىكانوإئ!،بالمسلمينمحصوزاالاسزقاقيكنولم

كانت"وقد:الإسلامضحىفي(1954-1886)أمينأحمدقال.الرقيقاقتناء

المسلمينولكننصرانيا،رهمفايتمفكأننصرانياليص!منعلىنحزمالبيزنطئةالمملكة

بالإهاءالتسزييكنولمهسلمين"53.كانواولوالأوفاءيتمفكواأنوالنصارىللي!دأباحوا

طبيبفعلكما،بالشرعجميغاتقئدواائهمهذايعنيولا.النصارىلدىهشروغا

ثلاثالخليفةإليهأهدىالذيالنصرانيبختيشوعبنجورجيص!المغصورجعفرأبي

مع!ث!ر،"إئنا:فقال،السببعنالمنصورفسأله،نرذهن،رومئاتحسانجوالي

وقليلأ.36"غبرهانأخذلا،حئةالمرأةداهتوها.واحدةبامرأةإلأنتزؤجلا،النصارى

سئدهكانإذاإلأ،رقيفابقيالرقيقأسلمفإذا؟المسلمينيسترئونوالنصارىاليهودكانها

تحزملم،ذاتهابحذ،الإسلامئةالشريعةكانتوإن؟لهمكافأةأعتقإذاأو،هسلمغير

المسلمين73.هنرقيقاتخاذوالنصارىاولدعلى

نايجببل،ذنبنجيربقتلهأناو،سئئةهعاهلةعبدهبعاملأنيجوزولا

"وادض:71الآيئ،ل!اسورةفيبء4وو!!هـاىق-
صح--صء..--.سص-ر!--سس

الصيذآباوةأمالبيفىأقوئةمكرمةالمخصيالأسودغفتمقن

مردود؟بسالفلسينوهوقدزةأمداسةالنخاسيدفيأذئةأم

.190ص،والأضدادالمحاسن:الجاحظ033

.99/8،الطبري034

.83/1،الإسلامضحى:أمينأحمد.35

.82/1،الإسلامضحى:أمينوأحمد؟153/2،الإولمياقذنتارلخ:زيدانجرجي.36

.296/1،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.37
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أيمانهم،هلكتهاعلىرزبراديفضلواالذينفا،الرزقبعففيعلىبعضكم

،سعدهبإذنالغجارةويتعاطىيتزؤفيالعبدوكان"؟يجحدونالتهافبنعمه.سواءفيه"

العبديحتفظأنعلىبينه!اتفاقيتئمأدطإلأ،38للسئد،الواغفي،تاجيملكوماانهغير

والأمكنةالعصورباختلافالرقيقوضعواختلفهحرئتهبهافيشتري،ببعفأوباحه

القائل:المبدأوساد،خاصبنوعالإهاءتجاوةوانتشرت.يملكونهمالذينوالأشخاص

وأممعناصرالىانتماؤهنالإهاءتجارةومئعوهفا.39"بالعينوئردبالعينئشترى"الأهة

خاضااهتمائاالاماءتخاوواهتئم.الأذواقمخلفحاجاتيؤضنونالتخاوفكان.مختلفة
."ص----"-!"---ث!ء

الوفير.بالربحعليهميعوبرالا-فيتثقيفها.تهذيبلان،يبيعونبما

4-العتق

عنديلقهالملطيفةمعاهلةوالعربكالعبرانئينالشرقئةالشعوبلدىالرقيقلقي

حسنفيأسهمووئاآالىهوسىمثلمحمدالنبىو.والروهاناليونان

أهمئةالعغصراوالجنسإعطاءعدمهنالإسلاماليهوخهماللرقيقالمسلمينهعاملة

اتجمعاتعنغريئاالعبيدتحريريكنولم.تقواهمبحسبالمؤمنينوتفضيل،كبيرة

كاش!فإذا،الزمنهعشذتهاهنتفقدأخذتالتحريرسروطأنإلأ،جميعهاالقديمة

هنافذحث!،الروهانئةالعهودسيرهعأسهلأصبحت،اليونانعندقاسية

!اوالعتاأوالعتقهذهالتجيريرعملئةالعربوسمى،الإسلامئةالعهودفىالتحرير

.4لمختم!سه

العتقتحديد-ألف

نأقبللكن.سنبعن!كأنواععلىذلكويحصلالعبد.حرئةإطلاقهوالعتق

،الاسلامفيمسعحئةعملئةانهذلك،هبدئهفيكلمةنقول،العتقأساليبفينبحث

نيلأن"الواخفي"وقلت.(111/4،المفهرس)المعجمعبدهبغفةيوصيأنللسئديجوزكانأنهحتى.38

.(11./64افهرس)المعجم"لهالعبدفال"بعضهاكقولذلكيخالفماالأحاديث

بنفسه.ويرذها،بغفسهالمشزييراهاأي.39

ءأح04*عللحح.لمه!ك.علملمآ"9691،"!.5522-6522:جعرا.4.
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جاء.والجزاءالأجرحيثمندينئةقيمةه!لعتقرئ!بل،عامةوجهةهنذلكوليس

وأعتقها،تأديبهافأحسنفأذبها،جاريةلهكانترجلائ"ا":الأحادلث.في

للفقراءالصدقاتإن!":التوبةسووةمنالصبتسالآيةوفي.41"أجرانلهكان،وتزؤجها

التاسيعةالآيةوفي."...ابخالرقابوفي42قلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملينوالمساكنن

في43بالئغواذيؤاخذكم":ا!ينعنكفارةالعتقكانالمائدةسورةهنوافانين

أوسطمنهمساكينعشر؟إطعامفكفارته،الايمانعقدتمبمايؤاخذكمولكن،ايماثكم

."زتبةثحريرأو،يهسؤتهمأو،أهليكمتطعمونها

الينقأنواع-باء

والتدبير.ا!اتبة:العنقأنواعأبرؤ

وقد.دفعهلقاءيعتقهالمالهنهبلخعلىورقيقهالسئديئفقأنهياولت-

عليهامنصوصوالمكاتبة.44إعتاقهأجلهنالرقيقبقذههابخدماتالمالعنئستعاض

ملكتهخاالكتابيبتغون"والذين:النورسورةهنوالثلاثينالثالثةالآية،القرآنفي

خيرا".فيهمعلمتمإنفكاتبوهمأيمانكم

موتبعدمنطوقهابحسبالعبديعتقوصئةبموجعبالإعتاقهو4اكبيره-

التحرير!.أنعلى،السئدحماةفىالطرفنينعقدمموج!التدلير*!وقد.سئده
"""...."عص

.46ا!ئسهوتبعدحكماتتحررالتيالولدأئموضعبالتدبيرويلحق.وفاتهبعد

.123/1،النبويالحديثلألفاظالمفصسالمعجم041

قىم":(44/6)!قلوبهمالمؤئفة"!شرحفيالزبيدئهرتضىلمحمدالقاهوسجواهرمنالعروسناجفيجاء.42

فيوراءهمننلئرغبواالصدفا!منوإعطانهمبمماربنهماىبمآلفهمالإسلامأولفىالنبيأمر!العربسادهمن

يومالنبينفلهموقد.المسلمينعلىالكفارمنيكونواأنعلى،ئماتهمضعفمع،الحمئةتحملهمولئلا،الإسلام

وآنسهداراهفلانا:؟ذافلان"تالف:45صوجاء.رجلآ"وثلاثونأحدوهم،لهمتأتفاالابلمنبماثتينحنين

."إلبهبسنملهحنىوواصلهوفاوبه

والئه،لا:الانسانكقولالحلف!دغيرمناللسانإليهيسبقماوهو،وايينالحلففيالإآهوالفغو043

.ابلين()تفسبرواللهوبلى

.76ص،الأوزاعي:محمصافيصبخي.44

الظهور.أيالأدباروئىعناللفظةأصل.45

.77-76ص،نفسهالمرجع046
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هربوإذا.سئدههنيربأنللعبديحقكانما،للمحزوالمشروعةالطرقوخلا

.47سئدهالىورذته،وعاقبته،الدولةولاحقته،آبفاشفي

وقدالأترباء،برقيقالفقهاءعنهعئرالرنهنآخرنوغاالإسلامياتجمعوعرف

معهايحرمالتيالقرابةدرجةفيواختلفواالأقىباء،استرقاقجواؤبعدمقالوا

.48الاسترقاق

الحفعاوئةالرقيقمنزلة-5

يحسنماوباختلاف،وجنسهأصلهباخلأفكبيزااخلأفاالرقيقمنزلةإخغلفت

علىوالأتراك،همتالألراكهملأ،،الصقالبةيفطونكانوافقد.وفنونعلوممن

علىتتدفقكانتالتيوالأممالأجناسهنذلكغيرالى،السودوالبيفعلىالأ

49الجواري"كاتمالعغالة.التجاوةاثليهاا-!تن!اا

باوالاالعلوصمتلقفالىالحزةبخلافالجاويةفتدغ،أمخنتنالحرائر

يهصيوا،حذاقمهرةوالجواويالعبيدهنوكان.وجدتحيثماةقؤ!ثعموهقذوةلتصبح

مهرواقدكانواواذا.ومعارفهموأنسهمبظرفهممجالسهقشةوكانوا،العئابا

.50وفنونهمبثقافتهموطؤووهاصؤوهافإنهم،ملكهابأساطينالدولة

فقدمواليهمنأبقعبد"أ،:قالحيثعطهوإثمالهاربالعبدخطأعلىالنبومملأالحديثنضوقد.47

.(109/4،المفهرس)المعجم"كفر

الصالح:صبحي:راجعالإسلامفيالرقيقنحريرنيوللنو!ئع.312/1،الإسلاميةالحضارة:متزآدم.48

.472-463ص،الإسلامئةالنظم

والرومئاتوالهندئاتال!شدئاتأجناسهنمنفيهعبدالنور،وقددكرجبورل!يهعورالجواريكتابراجع.49

.(61أصوالحبشئاتوالأرمنتات

.1100/ء8-،الإسلامضعحى:أمينأحمدراجع،التفصيلهنلمزيد.ه.
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أسيروأنا،تمفكنيالتيالانطباعاتأهئمالكتابخاتمةفيأوجزأنالمفيدهنلعفه

يأتي:هاليتبئنلقدواستنتاخا.،وهراجعة،ائم!يمقت،أبحاثهفي

فيانصهرتأجنبئةوشعوبثقافاتوليدةهيبماإسلامئةحضاوةالعئاسئةالحضارة

الصفةعنهاينزعلا،الواغهذاولكن.الإسلامرايةتحتوعملت،العرليالمجتمع

لعروبته،المتعضب،العرفيالشعبوكان،عربئةبلادفينشأتلآنها،العربئة

بروحه،العريئوالتاريخ،العريئوالقرآن،العريئوالغبيئ.فيهاالدائرةونقطة،طدها

والأدبئةالروحئةمقؤماتهاتجسدالعربئةواللغةيشرايينها.فكاحاؤادفايدفق،الخاصة

الناطقة.والفكرئة

يزامنها،ولم،عشرالثالثالقرنالىالثامنالقرنهنالعباسئةالحضارةوهجسطع

البيزنطئة.الحضارةسوى،العالمئةالحضاراتهن

طليعئا،دوزاهثلت،خاصووجه،خاصكيانذاتالعئاسئةالعربئةوالحضارة

.الفغالبدورهاناطقةآثاوهاؤالتولا،والغربالشرقحضاراتسائرهع،هتفاعلأ

أبحاثفيهاتكثرالتيالعباسئةالحضارةمجداستعادةاليومحتىالعربيستطعولم

وبما،بهاوإعجابهمتقديرهميبدونوهم،العالمأقطارمختلفقيوالعل!ءالمستشرقين

هللانسانقذهته

الغنئة.العئاسبةالخلافةفيممئراازدهاوا،خصوضاالبغاءوفن،العمرانصف

وغرئا،يشرقا،المعمورأقاصيالعئاسئةالتجارةوبلغت.الشرقجوهرةبغدادوكاشكا

المتوشط،البحرعلىسيطرئهمالمسلمونوفرض،وسياسيحضارفيوصلصلةوكاش!

المحيط.وعباب،عبابه،الكبيرةبسفنهمومخروا،

إلأ،والفنونوالعلومالصناعاتميادينمختلففيممتاؤدورالعئاسئةللحضارةوكان
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النشاطاتكلالإمامالخليفةدينانغظم!ك.ممارستههنتحفظللإسلامكانما

وأعرافه8بعقائدهمص!أفيوجهفيووقف،سيادتهعلىوحافظةالعئاسئةالحفمارئة

العبيدأكتالهتعلى،القديمةالحضاراتشأن،العئاسئةالحضارةوقامت

تعرفولم،المعفدةالإجتماعيةونظمهمقوانينهمفيالرومانتدالزولم،والمرتزقة

.التفاوتمنكثيرعلىالمجتمعوكالن.والشعبالحكمهمسموييعلىالديموقىاطئة

السلاطينحلثم.الخلافةأركانوالديغئةالاجتماعئةوالانتفاضاتالثوراتوهرت

تحويليستطيعوالمأنهمصر،الأموووتسييرالحكمفيالخليفةمحلوالسلاجقةالبويهئون

الذاتئة.خصائصهمالىالحضاويالتيار

الثقافتينفي-التوشعالمقذهةفيجاء!ك-دصقعنأهملصت،ذللثسوىوفيما

بعيدواسعخوضومن،مستقفةخاصةنظرةهناليهتحتاجانلما،والفكرئةالأدبئة

البحث،فيالموضوعئةالتزامفيوفقتقدأكونأنوأرجو.الأطراف!كا،الغوو

.والهوىالتعضبعنبعيذا،الرأيوبيان!أوالتعليل،والاستنتاج

المعين.والحمدلته
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لم"؟م..امكاملم.2د-"لم،"س"/،"!-لم،م.،!*دد!.ذ!.آلما!ليلم/ل،،.لمممم.ر!-ملم،-و.آ،ع./4م،.ءلاولء"7!3بز،"،لم!!"؟و-مل.!!،3!،الد،ألم-.وأد"!-ءلململم7؟!---م!د

ور؟/ملآ!،!،أللوو*،ا(لململم3و،0.13لأآآ(ل.مم.؟لأدلمآاآ،("اآآلالل1!/،!مم1و"،لمملأآلا!ا!كاوآ!/لم/لم!"مآ*/ملم،م2"لي؟،،.!!!آ!(آمألمر،!2لم*!،مل(د!سآأ؟مم!،،م!

"زر،،لمليولملإلاوم،وليلمؤغ،سلم!ل،آ،لا،،لاو،،،د7أ2-؟آ"لم،للملم/!،ء،؟م!//(14،!/)م+"ملل،م/!/رأل،،ءر،اميل؟مللاؤر"،"لا/لا،.!و2رم،ليلململي،،+بر،/"!"،مل،!،!ولي؟الأم1لأآ-وفى!!!م--لالأ،+؟

-لا/.لا-3م"آلم.ررلمئم)آ؟لم3،لملمومآر1ملم"ر"لمممملمم"و/لألاآ(أمليلم2!)آ،لأولمكاوالم،لململيم!

لأ.يمزءكا"*ث،!،ل+مم،ر

/،/م،أل!!ملىم.!؟لاو!؟لمد"،"آ/""!رلم،..و"مللملم:لململم،لا/لم!لم،د،،ل،.لام4.!،\/ملالآلأمل7!)لأ،لالم!م!مم!!مللأ1"لم،،،!آ..لمر،مل.2؟،إ/!لمم،4،م!!،،-،لي.آ.ا-،ممرآ"-ح!،"
لمد**ط!حئماءىسيو،"،مل!م!كأشملقم،،"مل+!.وين؟اكمل،،ملآد!*ءآلم؟و!لي-،،*مال،،،،آوأ"،،!؟لحز،!"لي!،"،،م!آ7!،،!/3،ململ*،+أل،،ومل،!"أد،،نم!لمملم".د،،م!،"!الو!ر،،!-لأ،د!كأ""!،1،لم"7لأو"م+

.4!9ىو"!ث،-لى.،!"،\ب.آامء
ليلي!-!"ا-؟ىل"لم!مل.،أك!،م"كلى3-"!لم8!ظ2آلأ،

م"لممدو!!ل"آ(لمآمأل!أل.لأم،2لمرلا2.لا7مآلمآآ"،.!،!لملم.،2"2"،لمآ،لم20س،2،مليلي!!!
."ض!.!وآمءلممىملم!!ملم؟ملم؟للإبمليممث؟،!//"،ل2!2الم،لم؟؟مم.،و!!،لم!،ادو/،!و،لأع،إ!؟،،علم.!-د،،!.آ!دلا"

"كل!لي،ى!ء""+!،-مل،/1،،م،م،ل،"،--،؟آو!،-،
!"!هو!لم؟!ولكألم2،،لإلم%"وو.!و!آ"م"آ""علو،آلما.:!"لم،!"!كاؤوللالءم"2،"كاتر!لمعمت؟؟اك..لموآ-آ-)لمآ!:3-يم

،،لمبملممن،مل،م"ليلي2ل.لمؤ"لم.ليلملي!لملم،مل"م!ل.!!!آءلملمكأ؟برللمفي!لمل"آلمللم:و"آبرم!ل"-

*،،،+لالم!رلالم2د/،2لم؟/كالألألمممآلأآ2وآ!آد!لملم،:و،دللم!!2،لم"،.."!آ!"-3""لأمآوكاليالأ الا1،كاوو".،آاو!؟2،آ.لم/ا!لا!لأ،!لم،3.،ربلم:+2،م؟لم،كل/:2سلأل!و،/،مد!لأم،ال.-ممم

هط!!م،2و2لملم"لمم-،آلململأ،.،2آ"!"(لأا؟نمكا!و"آ؟لم،4مل-،يل"ءآلم!مم2؟،،بر،!،:!م.فئ2+./!+؟!2،،آ*-----لم! .!ومل!!.مل،"!و..كا،،،لمآ،،آ7،،،مملي.مطلمس!نم!لض،!3لى،ة،إو،نننيم،مل!رب!!لرب"ئ"،!!(سو،*؟"!!،!.آلم-عم!كل،!سبر--،-!س

؟د!،د!لملأ"!آلأىمودئمول"!لملمم!)لالم،ط7لمآلم!".نمو!ء!آآكانململآ!ممل!!هبك!*!،ئلمبرث"آ!ملنملم؟لي؟بى؟؟"ئ2يفدلي!"آوى!،،ممهكأ!بر.ترؤير"ل!كأير2-م-ب..!-؟ج-"!ل:

،!مهفهـ،نملململأ!/آ،،لم"ل1؟.لمآلملم"لأ،ي!لى4،لم،،؟ثه!فيلألا،2و!!2؟8ا؟"،مل،لم!لألم!"1لململ!.،للآ!7نمل،آألم/؟ب!إ!.،!.،،".نمآ"2،0ء.و*.؟-"مل لم.ءآلم،!!آ،لم،لمآ؟3لم،او!!"؟"،؟ل؟،لم2لملم،!آآ!،مل،ام2ء!آلم!"ر2"،ت،،مل.آ،.ال*!،ولمآ؟!لم!لمو!لمآ!للأ.للأآو-؟02،؟لم،و:،2و-ء

لأزو*!"!م؟لأآ،وم!لم!ا،و".!و2"!"للمآ"،و7،!ل،""،،!!/!،،بم!لأ"!ام2أ،!!،2"*لمآ(ملا-ولمو"وؤلم-ممورولأ
؟أل؟!!يلآ"لي،وآ!آ؟لملا،بمل1"لاكاللم!2،ل"/"،أل؟مل"لم،لم؟علأ!ح/رلألم،،!؟آ

حلى!!حيلم،م!لملمآوليلأ،لم،ليلاو"م2/"ألأ"لم!!مومالمآ3،!2،لمآآولامرلم.آدلمملمم!،لأد--!

فح!همى-"ر!،!،*،.،2+!"لم،!و؟لممل!يل،كا.،."،"لأ2،لم،،.،/آ.1،ص؟"
!ح*بث.مم9،"!ك"ءط!،!ص"+،م+7و،"م!،23لم.!""ا،.ملمءلملم.،"؟"سآلم"آوع!.آ،آو!لأو*"آ،كا+وا+،مو:...-ير

"2.01مم-رلم-ال!،،!.،ش"؟،مأ!!إسم/مللأ!لا2!لمنم"،؟لاآ"أل،ألآم/لألم،4ىلاو/نر،!/ل.،/،للي2!؟لم.،كللأ!بره!لأكلخ،مولم!!!لم؟لملم".ولي"،مم*وءطبرلمس:-"وى.،+-:لا:كألألأ."ضوري-.،-.-ال-،س"أك

2-،،"،م!ومل*،و،للم.المآ!لم،لم،!م/!"،؟كاللملأ؟لمم؟املممل!من%،2ملآما!مللممل!ال،،مل:ـهن)وو2.لم!ليزىفض:ملذباآظ"،"لأ!!-"+.آ،..---"".+

.-2ل"--4!آ!.لململمذلم؟.لم.."لمم!"،لألأمليبلا22("لملآ،لم!4م!آلأم،ل،! مم"،!ه!*م*طسيبر"(د.صآو)لألم،7لأ!،آ،لم!،:"2؟!،لمال،ألالململم،،،،،لأس2:لمد؟+!،،2"،"د2ئق؟2م،نيم.-،،"-لا
+-.+".طهمهـ"س!1+لم.!،،.؟لم،،،مملإ!،،،.ملربو،!مل،،.!"+،ل،نمم.،لم"4"!،!بلمبرأل"،،آ+ءط؟!.لآم،لو.ضط2،

*لي*!!"+ء،!،،!ط.بزد؟بمم،،"لم،ونم!،"،،"م،.،!"نملم"!*كأ،!مت،غيل،دنرم؟دمممبلكع3؟مل%/ؤ3ين+؟بخمثر!ة..كأ"شء"-لم،-"حلأ"--* "ى3يفوو*لو!!لو*آلملم؟،مل،27م؟لملم.ولم،مئ
!حملململألمرآلألم،ل!3*امآل؟ولممململمآفى؟2م!!2لأمل"،لمكأ.!2،لألأ"ولأ"و*"-

همحؤ*ة*"!،لملم-"2!،!!ح،"،!2،،لي،لي،لمم*؟؟ملرلأ2،.لم"،،م-د.-أل!،-
"،ء،لم،*6-لحي!بو!:!سص!"+،،".!"د،؟ء7!لأ3لإ!لما،،"آ!!لملم!،لم"!!.لي،.،؟!!ل!%بم.+-،.م.!ب،،.،-،:آ":لض.*!"*لم-،

ول!م1،ولم"مم"ململ!آلنرنمم"ءلالأم!"لمآ!للىلئؤنمع+؟،ممنم؟س"لم.-،لإ،!لمغذ؟ئر!لمفى*4-7-.أآ!.كالا!"وبرلمبى:ءمل"-ض-نر-7ض". بم!محب!لأ"،حيا**"+وو"لأول.لم،!مم"ليلم!مكالم،\،لأآ؟لمسلم.،نم،ءو؟/لملن3ةمليف!/متمل/؟؟!*،%آمآلم"!كأ،ل؟لم"ذزرلملالم7من!س؟ز؟موضةلىبر!في،ءس"2،:"2ل.ني

!ا!ص!س***."*،3جي+!ة!لمثرولمآدمكا،م،؟؟ءبىدئم%؟ي،نمو،د/!وأ،،:!،،-آ،""ء!،،لمنم"،م2،!-!بم3رو-يل،":7ط"+!3،.نرو،ش*"7"كاء:-.يم----ا
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،"*."،ليلأمد:،م...،!آ!م،"كا!،"
"؟،!!"لأ"ولملل؟لا،آم"لم"م"ء،"آآ2"م،منم"آ+-لملضلم.آمل،غ/لم!..،.؟؟".!!3-!
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دو؟..نمو.م*!:+،"!+"لم2لم".ء4*."د.م،..".!!.*لم:م.و7."-ملد.؟!"ءى""-+.آلأ،اك-.ع/+*.ءكاط،-مكا+-"دلمو-آو."!و
لا".-لأآ،.،.:مئ*م.ء!؟!؟نم.!ط!!.".مل9!3!.أل".،من،"،!-:.؟.نم،.!؟":آ"لس-+!مليب*"،آ"2.لم"؟كأد.".كا،+م*../كال.،أل..ل،*ب!.لمملم!نر،0،1-م.لأ!"."،2،أل"-دل*ضملحد*،لا!ءلال+لل،م

!،!لم..،؟أل2!،.!؟،!أل،سلإ.مملم،آ،للمآ:/2.لم،،لادلم،-لم7لأ!7كلم."لم؟،*؟لم+.لأ!3!-وذمل،أللألمملم/،؟!.نملا.لم!ء،،،لم.آ!"نم:ملم!،آ؟لمم،مل-أل،!:-*؟،ووم؟،،20،2،وو!!لملألي3؟!.لاآ32؟..دكا!؟و!ؤلم!آآ4!ءلملإو+آ!!12لال.3لي2،آآ؟!!آآو3لا

!!.2!!.،.ء!-،!،،،س-ل:!!.،*3،+"!-ح-لملأكا-،*2!*لم"-و2ء7!"،-ط،-لمالم2"..؟4+لأ-م،،آ!و/آمملأ3!!--/،ليآعوح"كا-لملم-!!للأ
!،*.،"!-.:-.!.مل،إل،83+/!!"\،3ألم،.!مل32!لأو،4"ى"-أل:،ء،.--،ء،+آ27*-+..ض،!!ء.-!!+.!!ني*-،،01-!،..!..،-*كل+،كا-،و

!،م"ء..".!م-.ا.لم"كا،.!لم7!ط+!،!آ*كا-/،.7ء+:،لأ،،ءلمكأمل،،ى."..و"لموكا.*:،.-ءنم!!!/".م"،لم*و!.ضءلم.-.:""..ض!.".-.-م،.،دم-*و!،،..لم!+.مل،.-سا"!7لم-"!لم!،كاليل.آ-!آو،ور،،!؟لم

4وض.لأ!ء"و"،مل،!،مملألم!"،بر!،!أل.!؟!ل..12!"4!+.!ممفىو،لأم!..م.ي!!+ؤ-جآلمل!ألمآم!دو!7/لء+منآ!*آ.لم!7+مل!آ6"!؟لم".؟73!*مللالأفي3آآلملاملألم!9؟،7.مموو!!لا3!مل"ء3-آ،!2/بآ-ول:آ!لم!للمآءولألم"،؟.،..لا/م!آلم!لم3!!
؟!/.،!،،يف!،..ليلأس!"،لممل.مل؟ى3."2!مح،لملأ،1"!،ل2:.حو2مم+صوللأل/:.،آسلأ.ن!"!لأ2ء.،لأ.ال"!.،آآ.!!".لأ؟لأ.2لمم!آس:!ضءآ،لمآ-،*!!3

لمح.!*،آكا.../،*؟+.2!هك،آ-.؟ا..*-اك7ملي.آض!س!لأ!لم،!.مم2آ!لم.؟آ!،،7-.،م!..+*-لم!كأ/"..لأ!لملأ،،+آم،"!!2!!س+ص
!مم.!..،ح-4،+4لمليلم.".-،*.لم..!.برفىوط،ت*+!"،كا*بى!بر!ء!طز:"-:-2!!.*.!سلم.،!،ء.،!ولو!لأ*!:!.،2لم+يم!3،اك،آءبر-..آلا3لا.،س*،،،*،لأ-لم،،!،،،".*،.تي،"-+!،-!؟"لأو"..،-"لم!بما""

لي*نيطكا!مل!بمثم،!"،!.لي،:،7مث:"سلمكأ.!*!*!8ول؟-لء.لم.ء؟!آنمح"لإ،"مل!س7لا""ير7.:،؟!،".؟ةء-...وبر"!.!،ئمغس+*،!."!،،رلملم.دضكلنر7"وكأ!.-،مب".ء.!ء+لو.ولأ".و،+د!""!.،،--نم:"،ب-""،"،..آ!!ال-س-ط"وغولا.""و.ء-ولمومآ"،و.،س+،،""وكا+!كلله!تم!و،صصلمجيآ!رك!
+ذلم!لملم،2"ن:.آ.م!لأ".،!،،%ل:!.!،،*!لو:-أكلملإآو،لآ،لل":!.إل!،/"؟!"7آمآ".*آ.ل"؟مل،7،")-حخم.س؟،*آكأ/"!لأ".،"!آلم"م"،!،2م!لم،كالأ،ل""!آ"!ل7:/-ءمملمو+لاوكا-،م:،،و.،س..،.ملأ".."!،يلألآ،،و.لألا"!!!آعملأ!

؟:،!كالم"2؟لمو؟%كلضبةسبميلمل،!مب8؟،!وفي.42.+ص!لأ"؟-."-لأ.آ،7ى"بن!نمس،آ،8".آلم!لا7من؟!؟+آلي.نمؤ-؟،.يل2!،!،،2،و!لمبرسء7-*1!د2!م،2:01كاو2،/لامم.؟342آعلمولأ!،.+آ"،لملأ!م،2لم"،*!لألا؟ملأ:!ل!*4"

"ح-!".لبمه8.،"؟...!ىلم،موسوض*!ء،مء2يل!-.+ء!-،!،ء."+ءول-،،"ع."وء؟+-،و،لأ"،لأ-3!+!،3--"،،آو،.ى-.!و+لي"لأ!كا،آ،!.مل،،آو"-..-م،/7!2-آم/آلموآ-4وليلأ،!واليك!و-

م!،"،!"،!لم!""،لألأ،كلآ+لم؟"آ،آوكا؟؟و،".،3.!-"وآ؟و3و"!موو،ملأ!/لي"وآ اآ!ولم233وو؟م!ير؟آلم.كا2م3لمء"آمم،ءولامملم،آ!-)م!لأ7لا؟؟مء؟//،م/؟!دآ-مآ!/!لوع؟ملأ،،373ملأ!الأ3/؟دوولأ/ل"و!!ولألآولاء!كاكعسج!!س*!ض!س!كس

"،."كام3د/؟-لا+مم،لر!،حرلم،!2:لم"،!كالآلا،آ!،كاممم/رلأ-لم،2لا1/7رآلا!يى.،ى،بهه!--سلهم*صش" -كا"،،؟مج3كا.،!"/لم(،-لا،1،-كل!،حس!

لأمو23،لمعكا"لم"لا!و21!لاململألملمملم!!كامآليململم!؟!1"ولأاليلأكامو،لأموآ33لوحو،مآ(،ولآلاآلاحليضمب6يء! لأآللأآلم،!آلا!ر!ا2آ!ولأ/لاءلألحا.!/آآمم2*"آ؟املألأ\(لمآلآم،،مل،لام2،،كثزكل،!! لمرلأر!،!-ا،.م3،.!لأرو./لام+!كامل!.؟الاآآ22"يل2م،ا،،لم.-

،آ3لمآ"مالأ3لأ،ر!ل3لا؟2؟كالاو"لملي-40!همي آ-"/لا!!!"آر-/لا(:!د/\+لملمآ/لي6 لم!3!كاع!آ*لا.؟آ،!.ء،ك!بزولمآ+ط
"ءآ"ا.""لمء*او،،"،ح،!"للاسح!.،لم!+-!طولم

مآمليلمومليراآحح!وآ،،ماللأمو(م"(مولفي"لم" رم31لأل!!لم2/آ!7كغبمو.!ك!-كل19لىبز*!+لمس

م،لأليم؟ليم،؟32للألالي؟لآ3،،(32كا-وآلألملألاول!.(2رل/لالار!،ل!ئم!ر"؟*.5صمل ،و،،لا؟آآ/م3و؟+،،/لا-لملم!-و9!ص طكل1!!
م!ممآلأ،لأ،!لمولا3لاول،كلكر*!*س

%

ل"3لأ،لموكا!ملمآ!ميالم،لم،لم!لمنم!"آ21؟ملليلم!؟ا،ا،مآآلا/لململم"لل
2لرفي:!و2!لم4م2!لململم!لم/لم،لم7

لمبخ".،لابىلم2!يم3لملمو!آلم؟م،/"-م!لم("2لم2م2!آلألم،و2لأ!

لالم//ا!2آكا7آرلأ،،حلا،/آر/آم،لأر،آآ/،آلم.للم"يم!ك!موعي*+**و"!!لألا!-!3"4كلل*".!.مل"."رو!مـهكلك."،.س،ص*!لم.!ث!ن؟8؟لي!!!كريخ!الم3!ص*مل،أل،امب!أل% "و،،"-وم.حكا"لير،لأ،بصلملي3-."ل.-،"-ميل*ء!**!!!!9*سطلم،.كل"!.،آ

،وآ!"آلمث!لادلهه
لاللأ،آرم!م/وآملارلالمم/،.؟+و2"آكأ"لا!لم!!ل.،ر!.آ/الو،!م!!(!لأ"وآ،؟ولا،!ء!،22+!كهمخ!*!"لألأج.*كللأم!"!"3

،3ركا،؟!رمكاكا!ءلمو/و!لا3رلي!ك!لك!!يكىه!++!!ك+،*-".،ولكل7..لي؟وو

لم،!و"؟لأولا*آ230/،لم!لمير"و/.!مءلالمآوآحآملالأ/ا،!حم!لأ!حكاللر!آمولة.صبى!ع"!ك!!لم!رن!!كاآلم."لابلأملأ""!!م43 م،،،"ل."لا،.لم"2ول-ملأولءس وملمدر/"لمأك،وأل+لاو-!+"!!!!؟،!"بهمه!!++لأ+لملم-"كها،.بر
م/دلم،آآليلأ،\حلح."ء،20/72/مولمولا-محطآلا"ممررم+ءص"3!-"!،+مربر!وط"لم3ولأ"3دلا،*آ-"؟!."كلء -/لم،،70/آ!*.ح!3/،،ولكا3و،دررلا؟ء-آ*.-كأ؟""!لمسلم"،2لمء33ط!،له!و"؟ر*و

)و!وو،؟؟،.؟،-!،ءبآ"2لم!لألأ-و.كاء،،-وس،،-،،-،،2م،،؟ولي"!.-لي،.+-ج!،اله!""*،شينثنش!+!"!سمل!!هـ!7،آ!"و"آ"،ء!س!!كل*+!هكأال!!ض"
-"لألا-3جلا.7.ءملأ،ا-.لم!.مذ.م.+"ء!ذ.")-مآ،!لأآآ"؟+لأ،،-م.،،لي-02،2،-!لململم"+ر2"*"-ولكلذءمرلم!ط،!دآأليسلي، للأءآلأس،."ملأإ1؟وكا2!"؟*م؟م؟و!+!.،"د،مل،.مل.،آم"؟و،3إل"لأ!،،!آآلما!آآ"؟ء*3ولملألأ"/3لأ!و3.!م!!،".4.ىلم!ثلى!"،س!ص،+د:،.4لمكاد8،سولول*2د-،!كهم!سلي4.2آ؟لهم"!،ممم2

لا-(لم:،7."آ،،؟؟"،3-ى*لأآد.!ء.آ!ء3،-!لم،ر!لأ،.،!3!.مح!وء/2!لألم3و!لأليلألأ،،ليلا3لألي،ل،.ني2،،2!ص!؟لي!*!!!مل!"رن*لكغش!ك!لا،،!!!!!لم!ثهرو،كم،ي،"كمإ،مم1!ممل!مل،لمإلألمللم

آ4.!/!م"وء؟22.نيو.؟"لل-ءلو!لأ؟!ء*لم"لمول1"6أل،؟مل.2كاض4،"لمو-،.-،!(-د.2،و،.لي"-آ7مليلأ"ما-!.!لم،آم!آ.،.وآآ02""لي،لي!لأآلأ،-آ!م.+آ،-مآلم3(وآ.لأأ،+؟"+فيبهه-مفيكا3،،4!!*!"!هب!يمي!ك!م!ص++ويقومئ!ءبم*!!صحم!ك!ؤ!ئم،!نرء3!ذئميفى!ل!!،!ا!بوواىلملمفهـم"لمكا

.،ملء.لم*.ري:س.!ء!لم42:دلملأم23!،ء"ال.2لألامم+طلمآآلأء،3؟و.لي..:،.آءلأم-/:أل.،.لألأ،،آو.آآلألأ؟م،...-لأ!!.لا-لأ،رب!"77:آي4،،غ!
لا،.؟،،،م!مىلالملم؟فيكاىلألمل؟:؟،م!ا!م8؟،!اكنمء++لمء.؟،ني+؟":2م3!""!د؟لمود!لال2،ح-آو!-؟بم-".!"-؟ط"+إ.آلم0،2!،"و+ننء:":!-،،،آ،لا،--31كا2"د-ءآ*-ل-.،آ!*رسذبمر؟!يفرن!نن؟،!"مبمبههب!"نج2.م!؟":!؟،لم:!!-لم"!-.*-.2لهرلمئمفيا؟بمبممبمبفيبمبم،ليببر!8

لم".لأم/ط،،مى.2،وو!؟يؤلك!ملل!كألاكأ2،،ء،،،!؟مضى-*بر2"نم-.،"س.،-ح
ى"،"ج،دآمل+و؟ي!مل.،اك""و(؟+-رب.كألم،مكأ.كا:!ب!نج".،ملألم،ء.ام-و-و.3،آ!2:!مضلموم-!منمكأ؟!؟**"!!*كل!كأ*يخعهكر3ه!كل،ه!!ب!ش8كمثكالم،لم"،.لأ/،!!مل!ءلم/م

.و؟.!"!!آ+دم!ربز،،لمنم.لم؟،لألمبرلمعوو-23+مؤا،،أل"ليكاتملامل.ملم"ء!نم337!مءر/ورلمد-لارليم2لمرليملاومم-لمس"لم2ض*!يبو!،7!بوملدمل!،،رنملأميكمل!ذننء.ههي!؟:رمم؟"بمد.ملم..بمم؟؟،ءس7لململل30""و،يمل*3!و"،يلافيملم،أ
.!"آلا؟2!؟:!"،،!مم؟.لأ!؟،،"/:!،"آلانمكا2.".-نر".،لي،!م،مح/ولم-آ3لا-"،"لم+!م.!"لم!لمخ؟ئئيألملم!-ول،،،!اللسلو%؟3زي!من!2.4برلمفيبه!؟لم،3لىلج!/!ثممبى؟مل9!!ل!طمللوحلمل"9مليف،!ب!قلىل،6!!لإ؟لإجمر!!لكألم،ء!لم!لألي؟/مالام،!لي*لم،،و"آآ!،ميل.أل،؟لأم!ا،،آ!(أل/ل

"!و؟الي،؟د،-!-بم.ء!.لا-ى"-:!!.،-لم-لا*مو/لا،-،،.آص-،،،:.ط3،!!""سلمبرو"كل-،-ل!!ة،+*ء4أك!.!دلم!ئي!به!!س8حآ2!؟لمبرع!؟بر.كم-يرلمم2م!*؟س،!،!.!لم8في"م"ا
آ!!2لالألأآمل.؟لأ،،،ام!لمئممو!لا"،!،كأ.-!آنرؤ،!م!!م،!م!:!آءد،آآآوم/ء،آم/م!ملاآير،!ويرمل!،+ربل؟+لم،!!ودنمكاآلملأأ3ر!ءض".!7!،!،،5أك!+7ك،/مل7+"بم!يم!لمكا،برلم؟لم!*تيلم!لواكننب!سسمل!"ملخبءملأل!"لي.،"3!!م!،لم،لملي،،*وم،-و!"،

لم؟د!!!.د.لملا،2"..آ"لأ:..-!-آم4لم!/لألم!لأد.لأم3لمآحا!عد:!مآ!أل+م.لم:آمململا!وكالمم!ليلألأآ-كبململأ،!.-"!"7؟ء؟"لمكأ!،7"لما/نمس،يل،!دمل!لملي،!اإ!!!م!ذ،مللمد،!سمل!آاك،:2د،لكم!يل،!و!آوآملمملا .؟،!!فى".لأ!.-.-!ولأ،آنى!.؟و!لأ!.،آ!.ء".،،"مل،،،ولالار3لم.؟2لألم!،ل2؟-،.آمآلمآ!
..!*-لم،!!"ح!..لأم+،آكا،،ءلملاملأآلام-!2و2-و3زملم3*ل!/ل!-لمملمو،لألم،!،،/كا/لم34!لأآ!!-(!

"لا،!مل-،و،لج!ءو2!!ع3آكا"،"بر.+-"مولالم.امو،كا""./."لأ--،.كا!،م،"وملم.و،-و-،آ-"!،،نرمم.لي!،/
لم"وآ.م7!،++؟؟،سلأ.،أممللإمنجلم-رلأضقييموللم"!نملا"؟لي!ليلمنرلالمإوتم،،-"م،آ،في!و!نرب!آولمكاعلأل،م:."مكا!"ليلم!"لأ13"،-آض"لي"ملأمر"م!"معآم3ر.ملا-وآلالا،د2"آ-
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والمحراجح3!اا





المطبومجةوالمرا!الممعالر

.1982المصرمملأ،الكئابدار-اللبنافئماالكغابدارجببر،ابنرحلة:يرإبن

.1873،بريل،ليدن،والم!لك:المسالكصي!بن

.1889،بريل،ليدن،والم!لكالمسالك:خردافىبئإبن

81880،بريل،ليدن،البلدانكتاب:!اإبن

.1925،الفاهرة،المصزيةالكتبدار،مجفدين(فيأجزاء)أربعةالأخبارعيون:جععبةإبن

للملايين،العمدار،الصالحصبحيتحقيق،)جزآن(الذفةأهلأحكام:ابرؤقيممإبن

.2،9811ط،بروت

بمصر،الص!اعئةاقذنثركةمطبعةأجزاء(،)ثلاثةالأممتجاربهسكورو:إبن

1914-1915-9916.

.1978،بروت،والنشرللطباعةالمعرفةدار،الفهرست:افدج!بن

مؤزخة.غير،(لحدات)أربعةبروت-صادردار،الصفاءإخوانرسائلي:اولظإفىان

،بروت،.الحياةمكتبةدار،شببانيأحمدترجمة،الغرب!ةالحضارةتدهور:أوصالد،!شبنكل

1964.

.1927،بريل،ليدن،الممالكسمالك:الإصطزي

النجف،فيوهطبعنهاالحيدرئةالمكنبةهنشورات،الطالبئينهقاتل:الوجأبر،يفاه!عمألا

1965.

مؤزخ.غير،بروت،العريالكعابدار،أجزاء()ثلاثةالإسلامضحى:أحمد،أهين

،4ط،المس!شرقينلكباردراسات،الاسلاه!ةالحضارةفياليونانيالزاث:اوحمنعبد،بدوي

.1980،()ببروتالفلمدار،)الكوت(المطبوعاتوكالة

.1977،بروت،للملايينالعمدار،7ط،الإسلامتةالشعوبتاريخ:كمارل،بروكان

.32،1934م،المعشرقمجلة،الععاسئينبغدادفيالبشرئةالعناصرتمازج:أنيامداد،البسيافي

العئاميئالعصرفيوالاسلامةسي!كلاأوالأؤلطيموتاوسالبطريرك:اليسوكلطترالأب،بركأن

.1975،بيروت،المشرقدار،الأؤل
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والنشر،للطباعةعؤاددار،الإسلاممنذالأدنىالثرقتاريخفيالكبيرةالغحؤلات:جواد،بولس

.1982،ت!مج

مؤزخ.يخر،بروت،الحياةةب!كمداو،والمؤانسةالإمغاع:حئانأبر،اقوحيدي

.1968،بيروت،صعبدار،والتبيينالبيان:ابحظ

.1932،دمشق،الوهابعبدحسنيحسننشر،بالتجارةالتبضر:الجماحظ

.1970،بغداد،الحكةمطبعة،العليأحمدصالحنشر،البلدانكتماب:ابحظ

.1967،بيروت،غندوردار،العربتاريخ:لجب،حئق

.1965،القاهرة،7ط،3ج،الصياسيالإسلامتاريخ:إبراهمح!عن،حصن

.1900،القاهرةالمؤيد،مطبعة،الغجارةمحاسنالىةرا!ثإلا:الدمشقي

،المشرقدار،2ط،الهجريالراجالقرننيالاقتصاديالعراقتارلخ:الزيزمجد،الدووي

.1974،بيروت

محمدترجمة،العربئةالدولجامعة،13الجزء،(14زج30)الحضارةقضة:ليل،ديرراشت

2،51964ط،بدران

.2،1978ط،بروت،الحباةمكعبةدار،العربيةاللغةآدابتاريخ:جرجي،ؤلدان

.1967،بيروت،الحياةمكتبةدار،الإسلامياقذنتاريخ:جرجي،زلدان

.1982،عئودماروندار،العربعندالعلومتارلخ:صود،وهكلبي؟أسعد،السكاف

.1970،بمصرالئجارتةالمكتبةالخلفاء،تاريخ:اال!يوفى

.1966،بغداد،المثئةب!كممنشورات،2ط،عؤادكوكيستحقيق،الديارات:شتيالشا

.3،1981جوالنشز،للطباعةالدينعزمؤسئسة،الحضارةأعلام:كير،ث!يخافي

.5.1980ط،بروت،للملايينالعلمدار،الإسلامئةالغظم:صبحي،ا!مالح

.1969-1966،بمصرالمعارفدار،10-9-8-7الأجزاء،الطبريتاريخ:ا!ري

،الخروقدار،بيروت،والفلكالرياضئاتفيالعلميالعربتراث:حافظطري،!لان

9791.

.4،1981ط،بيروت،النفائسدار،وتعايىتاربخهالتلمود:ظنالإسلام!

.1981،بيروت،والتوفحللنشرالأهلئة،العربلأالفكرمنكزز:أمناق،عانوفي

.1975،لبنان،بروت،الثقافةدار،2ط،صقفيةفيالعرب:نا!عحإ،ضاس

مؤزخ.غير،2ط،بمصرالمعاوفدار،65رتم،"إقرأ"سلسلة،الجواري:جئور،افورمجد

المطثني،مطبعة،العتاسيالعصرفيالعريالخليجفيوالملاحةالتجارة:إبراميمسلمان!ي!صلا
شص

.1972،القاهرة

.1946،بمصرالمعارفدار،الأوربئةالحضارةفيالعربأثر:صودضايس،العفاد
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بارس!،،بيروت،عويداتمنشورات،العؤاعادلترجمة،الحضاراتحوار:ووجية،كارودي

9781.

.1974،بيروت،اللبنانيالكتابدار،الفارقيتاريخ:انرقي

.1977،بروت،للملايينالعلمدار،العربعندالعلومتارلخ:صر،ووخ

المجفة،العربئةالنشكيلئةالفنونالىبالقياسالعربكاللحرفالاس!قلالئةالعناصر:طدل،قدج

.47-43ص،1982،الأولالعدد،الزبوئة

.1979،بروتللنشر،النهاردار،الحكموأنظمةالأديانتعذد:جورج،تيم

.1966،بيروت،الميلادئةالسنينهنيوافقهاوماالهجرئةالسنينجدول:بحثمارهأكلان،قينر

أسعدمطبعة،حمديصدتيالايهتورترجمة،الإسلامئةالحضارةفيوالتنؤعالوحدة:كلنباوم

.1966،ببغداد

العربغة،الكتبإحياءدار،زعيترعادلمحمدالعربئةالىنقله،العربحضارة:كلمعئاف،وبرن

.2،1948ط،وشركاها!بيالبادعيسى

ريدهأبوالهاديعبدمحمدالعربئةالىنقله،الهجريالراجالقرنفيالإسلامئةالحضارة:آدم،ص

.4،1967ط،بروت،العرليالكتابدار،)مجفدان(

.1978،بيروت،للملايينالعلمدار،والقانونئةالإنسانئةوتعايالأوزاعي:بمي،صصافي

ثمارلتحقيق،أجزاء()خمسةاللبنانئةالجاهعةهنشورات،الجوهرومعادنالذهبمروج:المسردي

.1974-1966،بروت،بلأ

.1877،بريل،ليدن،الأقاليممعرفةنيال!قاسيمأحسن:المقذمي

.1957،بيروت،اللبنانئةالجامعةمنشورات،صقليةفيالمسهمونطوئر+طرينو،سوفو

،القاهرة،ضبالشفيقمحمدبإيشراف،نرنكلنوهؤسسةالشعبدار:الهسئرةا!بنةادسوى

1965.

.1960،بروت،الكاثوليكئةالمطبعة،2ط،العربئةاللغةنراشكا:اليسوىوكأيلالأب،تحله

دسوقي،ل!كوبيضونفاروقالعربئةالمطنقله،الغربعلىشطعالعربشس:ؤ!يد،كلنكه

.2،1969ط،بروت،والنشروالتوزجللطباعةالنجاريالمكتب

.1970،القاهرة،الأورربئةالغهضةنيوالإسلامالعربأثر:والنشرللتأليفالمامةا!زيئالهيئة

،(مجفدات)سبعةالنبويالحدشطلألفاظالمفهرسالمعجم:ب.ي،وقن!عينجأ.عي.؟،لإئعيك

51969-1936،ليدن،بربل

.1955،والخاهسالأولالجزآن،بيروت-صادردار،البلدانمعجم:؟وت
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المخطوطات

جامعة،التاريخفيثالثةحلقةدكتوراهأطروحة،باذالمعتضدخلافة:مجدهالكرجعبد،حتامله

.1982،بيروت،يوسفالقديص!

)الجامعةالعاليالمعفمينمعهدطلابعلىالقيت؟الإسلامئةالغظمفيمحاضرات:بطريس،ديب

.5691-5591،(نيةاللبنا

القديس!جاهعة،التاريخفيماجستيررسالة،وإيجابيانهمسلبياتهم،البرامكة:جودت!و،ؤج

.1981،بيروت،يوسف
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.1982،بيروت،يوسفالقذيسجامعة،ثالثةحلقةدكزراهأطروحة

لدووئاتا

.1977،ث!باط27الأحد،9466العدد،اللبنانيةالعملجريدة

.1982،يوسفالقذيسجامعة،العربئةالآدابفرعحول!ة
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.14،471،481،681:()هيشالآلار

.40،82:سامانآل

.59:)سلام(الأبريق

،11،126:عبدالته()أبوالإدرشي
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.187:ذلفأبو

32،157:العتاهيةأبو

.146:عبيدةأبو

.84العلاء:بنعمروأبو

574:فيروزلؤلؤةأبو

،30،31،62،90،118:نواسأبو

124.

.33:)المهندس(الوفاءأبو

.150،168:()القاضييوسفأبو

.53،93:اقه(خلف)محمدأحمد

،47،126،131الصفاء:إخوان

331،361،371.

201لاعلاما

.401:أردشير

.301،911:أرسطو

.149:)محئد(أكون

.41،43،131:()روجيهأرنلديز

.167:()حبيبإسطفان

.167:)فريد(إسطفان

.22،133:)أوسوالد(رلغ!بشإ

.156:()القذيسةأشمونة

.56:أشناس

.45،58،59:أفشين

.148:أفلاطون

.061+أفلوطين

.52:()ميشالطأهاري

..،24،25،61،901:)أحمد(أمين

501،601،901،341،371،

146،151،152،153،157،

174،178،179،182.

.156:)الامبراطور(الثالثأنطيوخس

.59:إيغاخ

.134:)رسشثعارد(إيتنكهاوزن

-ب-

.15،175:البابا

95!45،46،50:الخرميبابك

.139:)إيدي(باسكال

.21:)نليز(باسكال

.123:)!رجر(باكون

.105،130،133:البئانى

.120:المعتضد()هولىبدر

،54،153،105:)عبدالرحمن(بدوي

114،115،116،118،120،
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125،133،136،143،148،

149.

،25،29،76،107،109:البرامكة

681.

.801:ضئتاهمائرا

.651:البربارة

،25،26،76،77:()جعفرالبرمكي

681.

.681:()فضلالبرمكي

،84،109،143:()يحيىالبرمكي

168.

،14،43،58،130:()كاولبروككان

115.

.15:()بطرسالبسغابما

.12،98،127:(أفرام)فؤادالبستاني

.144،1450برد:بنبشار

.175أالقذيسن(:بطرس

.125،126،128،1029:.بطليموس

،103،118هيزش(:)كارلبيهر

125،126،143،148.

.169:()شارلبلا

.42:()ريجيسبلاشير

.72:حمدانبنو

.65،145:بويهبنالدولةبهاء

.22،147)هانز(:بوتمان

.33:بوران

.21)جواد(:بولس

.175)القذيس(:بولس

.52،122:)جماك(بيرك

،69،124،126،129:البيروفي

131.

،18،19،27،51:()جاكبيرين

لاعلام

57،

البيهقى:

80،

13.

ء18،82،801،133

-ت-

.82:تانح!

.148:ا!رمذكلأ

:(حئان)أبوالتوحيدي

135()أحمدتيمور

02،33،561.

-ج-

،25،33،34:(بحربن)عمروالجاحظ

35،36،67،18،85،701،

611،471،051،691،177،

179.

.92،117،118،120:جالينس

.29:)جبراثيل(جبزر

.88:)الشاعر(جحظة

.167:النوبةملكابنجرجس

.29:)أدورد(جرجي

ء50:()إحسانجعفر

.150:()الصادقجعفر

.55:(الدين)بدرلياى

.14،07:جنكيزخان

.62:ريالجهشيا

.106:الأؤلجوس!نيان

،103،115:)إجنتس(جولدقسيهر

116،149.

.55:الصقفيجوهر

.25:ابرهري



فهرسا

-ح-

.130،167:التهبأمرالحاكم

.115:()عبدالكريمحتامله

،29،33،49،51:()فيليبحئي

56،59،401،071،081،

901،911،251،291،133،

371.

.29:(رون)هادحذا

.104:كلدةبنالحرث

.33:علي(بن)القاسمالحريرصي

.37:(إبراهيم)حسنحسن

.48:عليبنالحسين

.19)صدقي(:حمدي

-خ-

2315:(الخراسانيجعفر)أبوالخازن

.421:(الرحمنعبدمنصورأأبوالخاؤن

.01،41:()وليمالخازن

.167الولعد:بنخالد

.113،129:معاولةبنيزيدبنخالد

.79:(الرسول)زوحخديجة

،19،27،45:هسلم()ابوالخراسافي

50،58.

.19،47،122:(يعقوب)أبوالخريمي

.97:الخلنجي

،129:(موسىبن)محفدالخوارزهي

132.

.21:()بولالخوري

.27،58،162:الرشيد()أئمالخيزران

لاعلام

-فى-

.97،98:الأولداريوس

.139:()باسكالدانيل

.134:()يوسفالدبس

.24:(الخزاعيعلي)بندعبل

580:(الفضل)أبوالدمشقي

.85:(العزيز)عبدالدوري

.43:()الأبيهدوفوماس

،150،162:()بطرسفىيب

731.

.55:()آرامديرغيفونتيان

.751:()ولنتيوراد

.351،871:يوسقورلدسد

-و-

،171،181:(بكرأأبوالرازي

.84:بالتهالراضي

.45:الراوندئة

.151:الرأيربيعة

،22،24،25:)هرون(الرث!بد

27،28،36،43،44،

05،15،58،59،76،

92،105،107،114،

021،231،031،381،

471،151،168،174.

.175:رفاثيل

.126:الثانيروجيه

،11،18:)ماكسسيم(رودانسون

52،62.

203

164،

120.

26،

45،

79،

171،

144،

19،
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-ؤ-

.27،31،147:الرشيد()زوجةزبيدة

.181:(مرئضى)محفدالزبيدي

.081:زرادثمت

.131:(الدين)خيرالرليكلي

.361:()المغئيزرياب

.45،46:الرط

.46:الرنج

.118:عئاس(بن)خلفالزهراوي

.151:(مسلمبن)محفدالزهري

،59،117،118)جرجي(:زيدان

119،120،121،155،175،

179.

-س-

.451:الأؤلسابور

.131:()كارلوساخا

.311:()صرجرطونسا

.88،115:(الطئببن)أحمدالسرخ!ي

.5381(روقفا)سعد

.72،92،971:(سالعئابوأ)السفاح

،311،711،811:(سعدأ)فالسئكا

124.

.134:()ألبيرسثكيرا

+125:()التاجرسليمان

.32:()القاضيسؤار

.43،52:()يوسفالسودا

،42،43،46،57:)جانين(سورديل

78،511.

،18،23،24:()دومينيكسورديل

32،39،42،43،46،57،

لاعلام

58،65،68،78،79،

18،85،93،511،

144،149،161.

.68:الدولةسيف

.90:السيوطي

80!

371،

-كأ-

.14،551،651:بشتيالشا

.05،15،231:رلمانشا

،48،941،251،351:فعيالشا

451،751.

.71:()يوسفيمممض

.22،331:(أحمد)ا(صث!يباني

.151،152:(الحسنبن)محئدالشيباني

،123،126،130:)يير(شيخاني

131،132،133.

.39،167:لويس!()الأبشيخو

-ص-

5105:(إسحقأبر)إبراهيمالصابئ

،26،71،79،80:()صبحيالصالح

97،146،149،151،152،

153،161،162،166،182.

.165:البويهيالدولةصمصام

.107:(بكر)أبوالصولي

-ض-

.136:()ث!وقيضيف

-ط-

.60:لطاخا



فهرسا

،19،20جرير(:بن)محمدالطبري

24،25،26،27،28،29،

03،31،33،34،35،36،

37،14،45،46،47،48،

49،50.55،56،57،58،

95،06،65،68،17،87،

95،91،123،135،144،

157،162،167،179.

،130،132:(الدبن)نصيرالطوسي

331.

.113:(حافظ)قدريطوقان

.22،147:)البطريرك(الأؤلطيموتاوس

-ي-

:خانالإسلامظفر

165.

55،62،128،

-ع-

.165:الته(عبدأبو)الوزيرالغارض

.171،126،130:()اسامةطنرفي

.52:()احسانعئاس

.50:المأمونبنالعئاس

.86،114:مروانبنعبدالملك

.36،40،41:)أنطوان(عبدالنور

.176،182:()جئورالنورعبد

.149:عفانبنعثمان

.24:عدنان

.47:العراة

.12،20)عبداقه(:العروي

.55:العزبز

،82،83،84:()سيمانالعسكري

205لاعلام

87،92.

.99:بويهبنالدولةعفهمد

.138:)جوزف(التهعطا

،52.95،155:محمود()عئاسالعفاد

115،117،118،119،121،

123،124،127،128،129،

031،331،531،381.

.46:)أحمد(غقبي

.39:طالبأبيبنعلي

.137:المهديبنتعلية

،12،34،74:الخطاببنعمر

136،146،167،175.

.105،165:عبدالعزيزبنعمر

.44،50،79،92:(قر!اف)عمر

.86:المنصوربنعيسى

-غ-

.95،21،18:(بجور)يدر!اغ

.81،15:(الرحمنعبد)فؤالغا

.131،123:ليليوظ

.134:()الباباالعالثغريغوار

.57:الفزشدون

.74:(عبداللهبن)عليالغرولي

-ف-

+811،361:بكاراالفا

،03،06،72:رتيالفا

144.

.18:)أناتول(فرائس

.26:()هولوجودتفرتخ!

.109،122:)عمر(لهزوخ

80،96،
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.118:ديورن

،081،901:(إبراصيمإسحق)أبوالفزاري

131.

.108،129:(إبراهيمبن)محغدالفزارممط

.96:()فلافيوسقسبازيان

،5،01،42،05:مورس!()جانفييه

88،141،148،149،162،

166،167،168.

-ق-

.06:درالقا

.95:لتهباهرالقا

.24:قحطان

.134:)طدل(فذيح

،165:)جورق!(ترم

64:(أحمدانقرمط

166.

-ك-

.55،781:كافور

.14،95،18:(يرسر)هارناكا

.12:يسرلينغكا

.91:ومكرنبا

3015:(بول)يهروس

.104:شروانأنوكصرى

.146الأحباو:كحب

42:الأسديالكميت

.147:(إسحقالمسيح)عبدالكندي

،54،103:(إسحقبن)يعقوبيد!كلا

121.

.123:كوبرنيكوس

+139:()ريمسكيكورساكوف

53:كويلريون!

.123:كول

-ل-

.331:لالاند

.15،58،86،136:()هنريلامنس

.56،114:)الإمبراطور(الأرنيلاون

.134:)الإمبراطور(الثالثلاون

ء86:()حسنلوامماني

،43،51،52،56:()ثيستافلوبون

79،85،271،133.

،17،18،41،43:)مورش!(لومبار

44،45،46،47،50،52،

55،57،58.60،61،62،

77،86،587

.651:عشرالحادممطلوش!

-م-

.18،51:()ثمارلمارتيل

.41،80الوش!(:ماسينيون

،149،151:!سأبنمالك

153.

12)شارل(:مالك

،12،19،23،26:المأمون

43،45،47،49،51،

103،104،114،122،

145،147.

.511:يوردالى

،45،301:(كسما)يرهوفما

601،411،021.

.751:المبزد

152،

33،

62،

130،

105،
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.148:الإنجيليهئى

،13،29،30،32،33:()آدميتز

35،37،38،04،68،69،

،7،75!ا،57،71،72،73

77،83،85،88،89،19،

95،96،97،98،99،126،

481،541،571،158،178،

179،182.

.60:المئؤ

.68،781:افغتي

،31،36،37،48،56:المتوكل

75،95،83،501،411،

135،144،153،155،167،

168

148أسد(:بن)الحرثالمحاسبي

،23،24،25،28:()الرسولمحئد

14،48،61،07،79،88،

134،161،162،173،177،

018،181،183.

،153،166،175:()صبحيمحمصاني

181.

.163:العذراءمربم

.56:المستعين

.91:المستكق

.55:بالتهالمستغصر

،11،25،27،31،33:المسعودي

39،41،46،47،56،59،

66،67،69،74،82،84،

91،411،151،161،125،

281،135،138،431،015،

251،531،571.

.281،481،163:المسبح

.251:(لتها)عبدالمشنوق

،311،711،811:(محمود)هطرجي

5124

.34:المطيع

.48:()كاظمالمظفر

.49،97،146:سفيانأبكابنهعاوية

.28،66،155:المعتر

،26،36،45،46،50:المعتصم

56،58،59،71،93،153،

671،175،187.

،37،49،59،151،120:المع!ضد

157،169.

.31،36،46،56،125:المعتمد

.7:43ولهبنالدولةمعر

.55:التهلدينالمعر

،28،29،38،59،60:المقتدر

66،80،119،8120

،26،35،04،41،67:المقذي

73،74،81،85،89،99،

126،148،149،156،157.

.36،95:الممرلزى

.169:المك!فى

.118:(الدين)عملاحالمنخد

.152:)إبراهيم(المنذر

،20،025،26،27،28:المنصور

29،34،41،42،45،50،

58،65،86،87،401،801،

091،114،129،147،150،

151،166،167،179.

.135:بالتهالمهتدي

،22،26،42،45،46:المهدي

50،58،141،137،144،
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945،147،157،168.

.52،126:(ماربوأماريحنومورينو

.62،162،180:()النبيئهوسى

.137،174:()إبراهيمالموصلي

.136:()إسحقالموصلي

.46:الموفق

.28،59:الخادمهؤنس

.351،361:()غاستونهيجون

.31:السريايفيخاثيل

.79.::.ةر!سش

،19،25،32،33:()أندريهميكال

36،،38،040،104،42،55،

06،62،00075،00770،78،79،

80،81،85،092،94،98،

081،130،153.

.18:)ألدو(فييلي

-ن-

.26،47:الدولةناصر

،23،26،75:علي()شحادهالناطور

135.

.45:المقنعالنبي

.120:)اغريبانرن(نتيسهايم

+95،97:رفاثيل()الأبنخلة

.29:(مروانبن)أحمدالدولةنصر

+86:الملكنظام

.9:ال!تمرقنديالعروضيالنطامي

.22:اسنراقبننقفور

.103الفونسر(:)كرلونفينو

.42:نوبخت

.113:نيوتن

-ص-

،58،137،451،162:الهادي

168.

.155:إبراهيمبنهلال

.105:إبرا!يمبنالمحسئنبنهلال

.33:الزهان()بدجالهمذاني

+88:()كليمونرهوا

.39:هورس

.14،013:هولاكو

،52،77،81،501:)زيغريد(هونكه

117،118،125،121،122،

124،129،130،131،133،

371،381.

-و-

.13،611:ثقالوا

،51:عبداطكبنالبرليد

5134:(.ي.)ألينسينك

108.

-ي-

،37،14،65،19:ياقوت

926،928.

.167:(إبراهيم)يوسفيزبك

.41،93،94:اليعقويكا

.481:()الرسوليوحئا

99،



نذ!اؤ!نلأهاافهئريهرر





-أ-

.29،45،89:آذربيجان

88:السوثياتئةآسية

.92:الشرقئةآسية

،51.105:الصغرىآس!

،58،76:الوسطىآسية

122،154.

371.

08،81،

.35:دمآ

.46،73،09:ا؟لفة

.91:الأبواب

.89،98:السوفياتيالإئحاد

.601:أثيغا

.187:اخيدير

.36:أزجان

.99:الأردن

،29،45،83،89:أرمينية

.69:أزبكستان

،02،51،77،79:إسبانئة

191.

.128:استرالية

،08،18،98:ةئرد!كسإلا

105،106،122،129.

.11،79:إسكندينافية

95.

80،

104،

.39،68،49:أسوان

.85:أسوج

56،568:أسروسنة

.68،08:أصفهان

،15،58،67،69:أنريقبة

85،81،82،85،94،

ء271،115،541،175

.69،70:أفغانستان

.30،99:أقور

.51:لاشابيلإكص

.1،78،175ء:ألمانية

.88:أمودريا

.126،128:أهيركة

.39،46:الأناضول

،41،51،73،77:الأندلص!

136،137،151،451.

.66،58،93،501:نطاكيةأ

.46،62،88،96:الأهواز

.62:أورسليم

،18،51،52،54:بةأورو

65،80،81،85،92،

115،121،126،129،

.38:أوغاريت

.88:كسسوسا

21

70،

121،

98،

58،

93،

381.
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،39،14،75،26،68،79:نيراإ

122.

.55،77،911،751:إيطالية

-ب-

.145،147:البصرةباب

.145:الشعيرباب

ء147:الشخاسئةباب

.103:بابل

.99:الشامبادية

.99:العراقبادية

.81،149:باريسى

.106:بالوسا

.88:بحربا

.88:لآرابر

.28،83،29،49:لأحمراالبحر

.78:البلطيقبحر

.49:الزنجبحر

.82:ن!غبر

.94:الفارعيالبحر

.79:قزولنبحر

،78،81،85،88:المتوسئطالبحر

92،93،94،191،183.

.24،46،95:البحريلأ

.68:(رضائية)بحيرةارميةبحيرة

.68ث!اد:بحيرة

.70:طبزيةبحيرة

.68:والنبحيرة

،56،57،62،68،69:بخارى

73،87،98.

.54:التذ

.83:زيلالبرا

.47،88:ناالبرد

.35:برفس!ون

،32،39،42،45،46:البصرة

48،66،67،74،81،83،

85،89،90،91،94،95،

123،115،153.

.91:البطائح

.98:بعلبك

،5،15،19،28،29،36:بغداد

37،38،39،04،14،24،

43،47،48،50،51،56،

58،06،65،66،67،73،

74،76،81،82،83،84،

86،87،89،09،19،96،

97،98،501،081،411،

119،120،122،130،131،

136،471،015،115،152،

153،154،155،156،157،

ء166،167،174،183

.23:الإسلامبلاد

551:التزبلاد

.11:الرافدينبلاد

.71،73:الرومبلاد

.79:السلافيةالبلاد

.98:السوسبلاد

.39،99:الشامبلاد

.98:الضغدبلاد

.68بم65:النوبةبلاد

.191:بلجيكا

.07،871:تفخ

ء64:البلقان

.72:يئم



فهرسا

.82:بمبا

.68:بنجهير

.90،93،122:البندقئة

.18،51:نؤاتييه

.46:بوسميا

،6،84!ه،39،56:جصرت

153،166،671،177.

.122:بيزا

،43،52،77،94:بيزنطية

911،351،651،681،

179.

147،

97،

175،

-ت-

.69:نات!حكيجتاد

.12:()صحراءرتا

،02،75،76:تركستان

،15،88،89:تركت

.46:ت!وسلوفاكيما

.74،96:تكريت

.82:تنزانيا

.82:تنغانيكا

.72،92،93:يييس

.51:تور

.80،94،175:تونصرر

5175،130

98،601.

-ج-

.130:قاسيونجبل

.67،84:جذة

.45،89:جرجان

:()الجرجومةالجرجمة

.40:عمرابنجزيرة

.98:الخضراءابزيرة

136.

213والمدنلأماكن

،39،67،70،94:العرب!ةالحزيرة

99.

،104،105،106،114:خغديسابور

191،121،166.

.73:جور

.88:تجي!ن

.88،89:تجيحون

-ح-

.51،67،94:الحبشة

.20،92:الحجاز

.74:الحديثة

.410،051،106:حران

.82:حضرموت

.36،98،99،187:حلب

.98:حماة

.98،99،146:حمص

.21:أبادحيدر

.73:لحيرةا

-خ-

.79:نرخان

،19،20،42،45،69:خراسان

151.

،01،69،83:()الفارصيالعربيالخايج

92،94،125.

،56،73،98،69،79:نضزستا

99.

-د-

.85:ركنمااالك



فهرسا214

.72:دبيق

،14،24،74،83،88،89:دج!

90،91،96،106،151.

،91،55،76،98،99:دصثعق

ء121،187

.72،93:دهياط

.92،08:بكرديار

.99:العربديار

.94:ذبئل

.156:أشمونيدير

.96:باعربادير

.156:الثعالبدير

.156:درهالسدير

.156:سمالودير

.156:مطياندير

.96:يوحئادير

.93:)فاسكو(غامادي

-ذ-

.151الذهبي:

-ر-

.99:الرحاب

+88:الرس

.03،501:الرئة

،67،98:المملة

.03،601:الرها

،82،85:روسية

.78:روغن

،18،136:روسة

.82:الرون

99.

598

175.

والمدنلأماكن

.98:الري

-ؤ-

.82،94زنجبار:

-لمى-

.73:(قليمإ)بورسا

.911:لرنوسا

،36،38،54،56،66،19:سامرا

851،187.

.127:)متحف(همارتانسان

.74،75:سجستان

.70:ةس!لجس

.80:سردينية

.69:()سيلانسرنديب

.154:السعودئة

.94:س!نالة

.94:سهمقطرة

.93:سلوقية

،56،75،76،88،98:يرق!د

881.

.89:سئقيساط

.96:سنجة

،21،04،67،89،94،99:السند

1266108.

+21:الهندوسسهل

68،87،5154:السودان

،39،42،57،62،71:سورلة

77*08،86،401،911.

.871:سوس

.92:السوش!



فهرسا

ستيحان:

سيراف:

سيناء:

88.

94،

62،

125.

92.

-ثي-

.88،89:الشاش

.77:شاطبة

،11،02،42،04،14،66:الشام

67،68،83،87،89،93،

98،99،137،146،153،

167.

.71:الأدنىالشرق

.78،122،128:الأقصىالاثرق

.74،83،89،95:العربسط

130:الشفاسئة

.35،38،67،73،96،99:شيراز

-ص-

.39،72:الصعيد

،51،52،77،85،126:صقفية

175.

.146:صنعاء

.94:صور

.84:صيدا

،21،01،07.60،73667:الصين

75،76،77،79،82،83،

،99ة84،85،94،95،98

116،120،122،125،128.

-ض-

.108:محغد(بن)المفضلالضئي

والمدلنلأماكن

-ط-

.42:ىر!عكطاق

.69:طتزقة

.76،84،93،94:طبرية

.72:طخا

،76،84،93:الشامطرابل!رر

.98:الغربطرابلس

.66،88:طرسوس

.76:طتس

.136:طوروس

215

94+

-ع-

73،595:نداعبا

.67،69،94:عدن

.98:العذيب

،20،39،45،65،66:العراق

67،69،75،72،79،81،

84،89،91،99،105،106،

751،371،051،451.

.34:المهديعسكر

.74:عكبرا

.91:غتث

،24،66،69،82،83،93:ن!ع

94.

.50،59.175:عخورئة

.94:عيذاب

.41:جالوتعين

-غ-

،11:الغرب

.152:ةرغ

518



والمدنالأماكنفهرس216

.57:ةنزغ

.130دمشق:ضطة

-ف-

.571:نتيكاالفا

،04،62،67،68،69،72:فارس

73،76،82،83،48،87،

89،84،95،97،98،99،

401،361،371،681.

،24،67،83،88،89:الفرات

96،98،601.

.56،57،68،69،84،89:نرغانة

.92:القزتا

.105،77،911:فرنسة

.39،73،47:الفسطاط

.67،99:فلسطين

.125:الفولغا

.72:الفعوم

.301:في!يقية

.131:فيينا

-ق-

،53.55.60،94،98:القاهرة

911،136،471،151،187.

.15،99،136،671:القدس

085:قرطاجة

.14،06،191:قرطبة

.69:قرفي

.80،81،134ة18:القسطنطيغعة

.70:قسطيلية

.83:قطر

.147:النصاوىقطيعة

.70:قفصة

67،592:القلزم

.99:يئسرين

.94:تزص

.94،98:القيروان

.88:قيليقيا

-ك-

.69:كائل

.52:كاتانيا

.72:كاررون

.79،95:كمانتون

41،43،147:الكرخ

،40،65،69،74،75:كرمان

94،99.

.80:كورسيكا

.79:اي!لوك

،39،42،46،73،89:الكوفة

98،081،231،015،153.

-ل-

.38:ذقتةللاا

.35:ر!لا

.43:لبنان

.136:اللكام

.81:لندن

.119:لوفان

،18،44:ليدن

.69:ردبنها

50،134.



الأفهرس

.221:رلاباالما

.121:لقةما

البريطافيالمتحف

الأطل!ي:المحيط

:افديالمحبط

93،94،

،60:المديغة

153،154

.130:مرات

.88:مرعش

72،89:مرو

17،8:المشرق

20،92:ممر

57،62،

71،72،

08،83،

93،94،

371،251

751،571

هرمز:مضيق

،11:لمغربا

77،82،

،37:مكة

251،351

:الإسلاممملكة

.98:هنبج

.88:يمهران

.94:موزنبيق

،30:الموصل

74،90،

.119:مونبيلييه

،30:مئافارقين

:75.

51،

10،

925.

146،

68،

82،

598

85،

151،

92،

152،

1،04،73،82،99.

،36،39،04،55،

67،68،69،70،

73،75،76،77،

84،87،91،92،

99،153،106،

،154،955،156،

781.

8.

04،68،69،73،

98،99،154.

6،97،98،115،

،154،164.

599

39،

98،

80.

47،

231.

70،57،

والمدنماكن

-ن-

217

.14:الناصرة

.48:النجف

30،69،0615:نضيبين

.187:()السئدةنفيسة

.04،74:ناوند

.69:سترذزيانر

.96:طابنر

+42،89،96:عيسىفر

.96:قاروننر

.175:كرجعانو.نر

.88:الملكفر

.67،69،72،96،98:نيسابور

،39،68،69،88،19،94:الغيل

127،156.

.81:نيويورك

-!-

.94:هريز

.98:همذان

،20،21،45،51،57.65:الهغك

66،67،72،73،79،82،

83،84،85،88،92،93،

94،990،108،109،116،

119،120،126،130،131،

136،451.

.68:هنلىكوش

-و-

،46،73:واسط

.53:وشنطن

91،96.



218

الأميرقي:المتحدةالولايات

-ي-

.128:وهأجوتخ!يأجوج

53.

والمدذالأماكنفهرس

ة24،66،69:اير

92،94،146،

،57،119:اليونان

07،73،83.

531.

125،126.



شءلى!له!مصثل!اثل!صيم
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